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Sammanfattning  

Arbetet är en stor del av de flesta människors liv och för att en arbetande människa ska må bra 

bör det finnas en god balans mellan arbetet och det övriga livet. Där det råder obalans 

upplever människor att deras livspussel blir allt svårare att lägga. Det här gäller även för 

mellanchefer som dessutom har en position där kraven inte bara kommer uppifrån utan även 

från medarbetarna underifrån. Vi har i den här studien valt att fokusera på hur mellanchefer, 

som vi till en början hade förutfattade meningar om att de var extra utsatta av stress och press 

på grund av arbetets karaktär. Vårt syfte har alltså varit att studera hur upplevelsen av work-

life balance ser ut för mellanchefer. Vi har valt att fokusera på fyra stycken frågeställningar; 

“Vilka centrala upplevelser av work-life balance kan urskiljas bland mellanchefer?”, “På 

vilket sätt påverkar sfärerna arbete och övrigt liv varandra?”, “Finns det skillnader mellan 

olika branscher och i så fall hur ser de ut?” samt “Finns det skillnader mellan manliga och 

kvinnliga mellanchefer och i så fall hur ser de ut?”.   

  

I denna studiens teoretiska referensram inriktar vi oss på relationen mellan arbete och övrigt 

liv, tillgänglighet och balans mellan arbetet och familjen, digitaliseringens påverkan, 

flexibilitet i arbetet samt faktorer i arbetet som påverkar relationen mellan arbete och övrigt 

liv. Vi har utgått från dessa områden för att skapa en intervjuguide som gav grunden till 

analysen. De nio mellanchefer som deltog i studien gav blandade synsätt på sina 

livssituationer. Samtliga respondenter valdes utifrån uppsatta kriterier där vi ville att de skulle 

ha chefer över sig och anställda under sig. 

  

Studiens resultat visade att vilken bransch, vilket kön man tillhör samt vilken livssituation en 

mellanchef befinner sig i påverkade upplevelsen av work-life balance. Det visade sig att 

flexibilitet mellan arbetet och det övriga livet, genom exempelvis teknik såsom smartphones 

och bärbara datorer påverkar deras balans. Det här ledde till stress hos vissa av våra 

respondenter och det framkom att för att minska denna så var en uppdelning av arbetet och 

det övriga livet nödvändigt. Graden av krav och kontroll påverkar även det en mellanchefs 

upplevelse av sitt psykiska välmående. Det visade sig att fälten i Karaseks och Theorells krav- 

och kontrollmodell tycks stämma överens med intervjupersonernas upplevelse av sitt arbete 

då de, trots press och stress från både högre chefer och underordnade, faktiskt trivs med det de 

arbetar med. Det här är på grund av den grad av kontroll de anser sig ha. Det framkom även i 

studien att det finns skillnader mellan kvinnliga och manliga mellanchefer när det kommer till 

acceptans av arbetstiden i familjen. De kvinnliga mellancheferna i vår studie hade fler 

diskussioner eller dyster om hur mycket de arbetade än vad de manliga cheferna hade.  

 

Nyckelord: Work-life balance, mellanchefer, tillgänglighet, flexibilitet, digitalisering, familj 
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1. Inledning 

Känner du att arbetet tar över din fritid eller tiden för familjen? Eller att du har svårt att sova 

på grund av den stress som arbetet framkallar? Dagens aktuella diskussion om balansen 

mellan arbete och övrigt liv är inte första gången som ämnet diskuterats i samhället, även om 

själva begreppet work-life balance är relativt nytt. Människor engagerar sig i att lägga sitt 

livspussel mer för att framförallt inte arbeta för mycket och därför är det ett ämne som 

engagerar många. Relationen mellan arbete och övrigt liv är inte okomplicerad och det finns 

många faktorer som spelar in. Redan i de tidiga skedena av den industriella utvecklingen var 

en av de huvudsakliga källorna till obalans mellan arbete och övrigt liv att en vanlig arbetsdag 

kunde innebära 12 timmar arbete. Eftersom alla familjemedlemmar arbetade var obalansen 

ännu tydligare än vad den är idag. Familjerna kan sägas levde för att arbeta trots att de faktiskt 

arbetade för att kunna leva. Följaktligen var det centrala argumentet i de politiska rörelserna 

kortare arbetsdagar för unga människor eftersom att utan en ändring i de långa arbetsdagarna 

skulle de inte ha någon tid över för exempelvis utbildning eller att starta familj. De långa 

arbetsdagarna gjorde att både vuxna och unga inte hade tid för andra aktiviteter än att arbeta 

och att sova (Noon, et al. 2013, s 344f). 

 
När en person upplever obalans i relationen mellan arbete och övrigt liv kan flera negativa 

effekter uppstå. Forskare har upptäckt att förlängda arbetsscheman är kopplade till högt 

blodtryck, trötthet, kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, depression, stress samt kroniska 

infektioner. Även sjukfrånvaron samt de psykiska problemen hos yngre har ökat väsentligt i 

dagens samhälle. Kostnaderna för sjukfrånvaron samt de ökade förtidspensioneringarna är 

idag kanske ett av Sveriges största samhällsproblem (Allvin 2006, s 135 ff). Att ha ett 

flexibelt arbetsschema kan innebära att man i vissa perioder har lugnare men ibland även 

stressigare skeden. I de perioderna där arbetstempot är högt tenderar arbetstimmarna att bli 

fler vilket leder till övertid. Övertid räknas som den tid som har överstigit 40 timmar, alltså de 

timmarna som arbetats utöver en “normal” arbetsvecka. Det har visat sig att graden av stress 

och utbrändhet är lägre bland arbetstagare som inte har flexibla arbeten (Dembe, et al. 2005).  

 

Orsaken till varför vi har valt att göra en studie om just work-life balance bland mellanchefer 

är för att vi upplever att ämnet idag är mer uppmärksammat och bör lyftas då obalansen 

mellan arbete och övrigt liv hos vissa förvärvsarbetande är tydlig. Området är viktigt att 

undersöka då det ofta skrivs i tidskrifter om psykisk ohälsa, utbrändhet och att arbetet tar över 

det övriga livet. För att kunna hitta lösningar kring hur situationen ska kunna bli bättre krävs 

en fördjupning i området och en förståelse för hur personer i olika branscher hanterar och 

upplever sin work-life balance. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie just för att 

kunna få en djupare förståelse för hur det kan se ut för olika personer. I vår studie har vi 

inriktat oss på mellanchefer då vi har en föreställning om att de upplever sina situationer som 

extra pressade då de ofta befinner sig i en position där de har både högre chefer över sig och 

anställda under sig.  
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I studien kommer vi även att använda oss av det svenska ordet för work-life balance, 

nämligen livspussel. Dessa ord har alltså samma betydelse men olika benämning.  

  

1.1 Tidigare forskning 

Det finns sedan innan en hel del forskning kring relationen mellan arbete och övrigt liv. Dock 

har en dominerande del av denna forskning ägnats åt förvärvsarbetande men inte specifikt 

mellanchefer. På senare år har det blivit vanligare med flexibla arbetsscheman samt att företag 

förser sina anställda med exempelvis smartphones och bärbara datorer för att de ska kunna 

arbeta hemifrån och utanför arbetstid (Allvin, et al. 2013, s 102; Villadsen 2017). Tidigare 

forskning fokuserar mer på balansen mellan arbetet och det övriga livet trots att dagens 

situation kanske gör det mer relevant att fokusera på gränsdragningen mellan arbetet och 

övriga livet eftersom gränserna har visat sig suddas ut allt mer. Noon, et al. (2013, s 341) 

menar att själva begreppet “work-life balance” är komplicerat i sig eftersom arbete och det 

övriga livet sätts bredvid varandra som två separata delar när det i verkligheten fungerar så att 

arbetet är en integrerad del av en människas liv. Därmed borde gränsdragning mellan sfärerna 

vara en större del av dagens diskussion. Även chefer och chefsutveckling har det skrivits 

mängder om men då har fokuset varit på toppchefspositionen. Däremot berörs 

mellanchefsrollen sällan (Drakenberg 1997, s 8). 

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med studien är att studera upplevelsen av work-life balance för någon som arbetar som 

mellanchef. I vår studie undersöks begreppet work-life balance och hur upplevelsen av work-

life balance kan se ut för mellanchefer i olika livssituationer och olika branscher. De 

frågeställningar som vi kommer besvara i studien är följande:  

• Vilka centrala upplevelser av work-life balance kan urskiljas bland mellanchefer?  

• På vilket sätt påverkar sfärerna arbete och övrigt liv varandra?  

• Finns det skillnader mellan olika branscher och i så fall hur ser de ut?  

• Finns det skillnader mellan manliga och kvinnliga mellanchefer och i så fall hur ser de 

ut?  

Eftersom vi gör en kvalitativ studie har vi ingen ambition att generalisera utifrån det vi får 

fram genom studien. Vi är medvetna om att det finns en risk att vi får presentera vissa av våra 

områden lite mer översiktligt, eftersom det ger oss mer bredd. Vi har fokuserat på att ge 

studien en så bred teoretisk utgångspunkt som vi finner fordras. Vår ambition är som sagt inte 

att generalisera utan att exemplifiera hur det kan se ut för olika mellanchefer i olika branscher. 

En avgränsning som vi valt att göra är dock att inte lägga så stort fokus på genusperspektivet i 

vår studie.  
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1.3 Disposition 

Vår uppsats är uppbyggd i fem olika kapitel med olika avsnitt och de presenteras i följande 

ordning; inledning, teoretisk referensram, metod, analys och resultat samt slutsatser och 

avslutade diskussion.  

 

I kapitlet teoretisk referensram har vi valt att inrikta oss på de områden som vi finner påverkar 

relationen mellan arbetet och det övriga livet samt de vi tror har mest betydelse för att ge en 

bra bild på hur en mellanchefs balans mellan arbete och övrigt liv kan se ut. Kapitlet inleds 

med en förklaring av vad relationen mellan arbete och övrigt liv innebär samt olika forskares 

synvinklar av det. Sedan går vi in på tillgänglighet och balans mellan arbetet och familjen, 

digitaliseringens påverkan, flexibilitet i arbetet samt faktorer i arbetet som påverkar relationen 

mellan arbete och övrigt liv. 

 

I det andra kapitlet, som är metod, redogör vi för hur vi har gått tillväga under hela processen 

för studien. Här skriver vi om metodvalet och vi går in på varför vi valde att skriva om work-

life balance bland mellanchefer och vilken metod vi har genomfört studien med. Vi går även 

igenom våra tankar bakom urvalet av respondenterna samt av valet av intervjuteknik. Efter 

det presenteras respondenterna genom en tabell som visar bland annat inom vilken slags 

organisation de arbetar, hur deras livssituation ser ut med familj och annan bakgrundsfakta 

såsom ålder. Vidare beskrivs utformningen av intervjuguiden, en mer djupgående förklaring 

av genomförandet av intervjuerna likaledes med databearbetningen och analysen. 

Metodavsnittet avslutas med de etikregler inom forskningen som vi tagit hänsyn till samt en 

diskussion kring studiens validitet och reliabilitet.   

 

Efter metodkapitlet presenteras vad vi har kommit fram till under rubriken analys och resultat. 

Här redogör vi för hur det empiriska materialet analyserats utifrån våra teorier samt vad vi fått 

fram genom det. Vi använder oss av citat för att belysa viktiga upptäckter som vi analyserat i 

jämförelse med den teoretiska referensramen. Analys- och resultatkapitlet innehåller även 

överskådliga tabeller som visar vad vi kommit fram till i våra frågeställningar. 

Avslutningsvis kommer det avslutande kapitlet slutsatser och diskussion där vi redogör för 

våra slutsatser och svarar på våra frågeställningar samt för en diskussion om vår studie i det 

stora hela. I den avslutande diskussionen resonerar vi kring huruvida vi har uppfyllt vårt syfte 

med studie. Vi presenterar även förslag på vad framtida studier inom området skulle kunna 

röra sig om.  
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 2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer vi att skildra tidigare forskning som finns kring studiens ämne. 

Teorin är uppdelad i olika avsnitt för att uppmärksamma de relevanta områdena som den här 

studien bygger på. De olika områdena i vår teoretiska referensram hjälper oss att besvara våra 

frågeställningar. I den här delen av studien tar vi alltså upp de teorier som vi finner relevanta 

för studiens syfte. Teorierna delas in i kategorierna relationen mellan arbete och övrigt liv, 

tillgänglighet till arbetet och familjen, digitaliseringens påverkan på tillgängligheten, hur 

work-life balance påverkas av flexibilitet i arbetet, negativa effekter som kan uppstå vid 

obalans mellan arbetet och det övriga livet samt avslutningsvis översiktligt vad som 

kännetecknar en mellanchef och hur deras situation ser ut. Alla dessa kategorier har 

gemensamt att de tar upp vad som kan påverka en individs work-life balance. Till följd av vår 

genomgång av tidigare studier kring work-life balance fick vi uppfattningen om att de här 

kategorierna påverkar balansen mellan arbete och övrigt liv mer. Nedanstående modell 

klargör för hur vi tänker att de olika områden som vi fokuserar på påverkar balansen (se figur 

1). De områden som vi inriktat oss på ligger inom triangeln och symboliserar de områden som 

har inverkan på balansen mellan arbete och övrigt liv. Områdena ligger inte i någon specifik 

ordning i triangeln.  

 
Figur 1. Överskådlig egenkonstruerad modell över den teoretiska referensramen 

  

2.1 Relationen mellan arbete och övrigt liv 

I kommande avsnitt nedan kommer begreppet work-life balance definieras, förklaras och även 

till viss del ifrågasättas och kritiseras. Vi kommer också att använda oss av det som vi 

upplever är en bra benämning på den svenska motsvarigheten av begreppet work-life balance, 

livspusslet, eller som begreppet också innebär, relationen mellan arbete och övrigt liv. Olika 

forskares definitioner av begreppet kommer att tas upp samt även deras olika synvinklar på 

området. Längre ner i avsnittet kommer olika konflikter inom relationen mellan arbete och 

övrigt liv att presenteras.  
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Även om själva begreppet work-life balance är relativt känt och internationellt så är det 

viktigt att identifiera vad begreppet egentligen betyder för att kunna gå in djupare på olika 

delar och grenar inom begreppet. Work-life balance syftar på en människas förmåga att förena 

sitt arbete med det som sker utanför arbetet på ett framgångsrikt sätt, utan att trycket från den 

ena sfären minskar tillfredsställelsen av den andra. Det handlar om att skapa balans mellan de 

olika sfärerna (Noon, et al. 2013). Det är viktigt att förstå att vad som är balans är olika för 

alla individer och varierar beroende på olika egna omständigheter. Vad en människa upplever 

vara balans behöver inte innebära att andra också upplever balans av samma kombination av 

arbete och övrigt liv. I diskussionen kring work-life balance diskuteras ofta tiden som ett 

huvudproblem till obalans och att det mestadels handlar om att lära sig att fördela tiden på rätt 

sätt. Stor uppmärksamhet har lagts på effekterna av att arbetet tar tid från det övriga livet, 

även om det inte är det enda problematiska inom relationen mellan arbete och övrigt liv. 

Många föräldrar kämpar till exempel med att få tiden att räcka till, eftersom de vill arbeta och 

hinna bilda familj samt ta hand om barnen. Framförallt många chefer och andra högre 

uppsatta arbetar många timmar bara för att klara av alla de arbetsuppgifter som ingår i deras 

arbete (Noon, et al. 2013, s 342). 

 

Enligt Noon, et al. (2013) är en nyckelfaktor för att bättre förstå relationen mellan arbete och 

övrigt liv att urskilja hur stor valfrihet varje individ upplever i sitt arbetsliv eller övriga liv. 

Det i sin tur påverkar hur stor förmåga en person har för att skapa balans eller behålla 

balansen i sitt liv. Med hjälp av tidigare forskning beskriver Noon, et al. (2013) också hur 

begreppet work-life balance är komplicerat att förstå eftersom begreppet redan är 

problematiskt av den orsaken att det placerar arbete och det övriga livet sida vid sida med 

varandra, som separata delar. De menar då att i verkliga livet är inte arbete en del som sker 

utanför det övriga livet utan att arbetet är mer som en del av livet i helhet. Samtidigt som 

begreppet ses som problematiskt har det ändå en innebörd som många bör tänka på, så att 

någon del av livet inte ska påverka de andra delarna av livet negativt (Noon, et al. 2013, s 

342f). 

 

Eventuell obalans mellan arbete och övrigt liv kan enligt Noon, et al. (2013, s 343) yttra sig i 

en av dessa två huvudformer. De menar att antingen är det påfrestningar från arbetet som gör 

det svårare att fullfölja sina förpliktelser i det övriga livet, som till exempel i familjelivet. 

Eller så innebär det att familjen eller andra liknande påfrestningar från det övriga livet gör det 

mer komplicerat att fullfölja sina förpliktelser i arbetet. 

 

2.1.1 Fler synvinklar och definitioner av work-life balance 

Una Byrne (2005) definierar begreppet som att skapa balans mellan olika faktorer i livet 

istället för att dela upp det i arbete och övrigt liv. Faktorerna som balanseras är enligt henne 

arbete, familj, vänner, hälsa och att hinna ta hand om sig själv, samtidigt som stressen från 

arbetet är ett stigande problem. Hon menar att av dessa delar så är det arbetet som är mest 

flexibelt eftersom att samhället numera tillåter organisationer och företag sina anställda att ta 

med arbetet hem i större utsträckning, även mer flexibla arbetstider. Hon påstår att 

utvecklingen går mer och mer åt det hållet eftersom ungdomar inte längre är villiga att arbeta 

på samma sätt som deras föräldrar och farföräldrar alltid gjort. Unga vuxna som ska börja 
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arbeta ställer i högre grad krav på sitt arbete och kräver flexibilitet, mer struktur och mer 

kontroll över sitt eget arbete. De har också högre krav på vad företagen har att erbjuda för 

dem i framtiden samt att arbetet mellan dem och organisationen ska ses som ett samarbete och 

inte som att organisationen bara styr vad som ska göras och vem som ska göra det (Byrne 

2005, s 53). 

 

Warhurst, et al. (2008) menar att work-life balance innebär att försöka säkerställa en balans 

mellan sfärerna som gör att anställda på ett tillfredsställande sätt kan kombinera betalt arbete 

med privatlivet och dessutom åstadkomma tillfredsställelse i båda sfärerna. De resonerar i den 

pågående diskussionen kring work-life balance att det finns tre skäl som gör begreppet 

problematiskt. Det första skälet handlar om att det finns ett hålrum mellan arbetsgivares 

avsikter att underlätta för sina anställda att uppnå balans och kring hur de anställda faktiskt 

upplever balansen mellan arbetet och sitt övriga liv. De menar att organisationer ofta försöker 

vara behjälpliga, med policys och liknande men att det inte alltid underlättar för de anställda i 

praktiken. Andra skälet som de nämner är att begreppet work-life balance blir begränsat 

eftersom det syftar på att arbete och övrigt liv antas utgöra olika sfärer, när många upplever 

att arbetet integreras som en del av hela livet. Det tredje och sista skälet hör ihop lite med det 

andra och handlar om att debatten kring work-life balance fortfarande grundar sig i att arbete 

och övrigt liv som uppfattas som olika separata delar. Till exempel att arbetet antas vara en 

sfär som är psykiskt och mentalt påfrestande och att den stjäl tid och energi från en anställds 

”riktiga” liv. Det övriga livet jämställs i förhållande till arbete som en sfär med 

omsorgsansvar och kan ses som en oas av kärlek, glädje och personlig utveckling (Warhurst, 

et al. 2008, s 1f). 

  

2.1.2 Tre huvudsakliga källor till konflikter inom work-life balance 

Greenhaus och Beutell (1985, s 77ff) identifierar tre huvudsakliga källor till konflikter som 

kan uppstå mellan de olika sfärerna arbete och övrigt liv. De är framtagna, med hjälp av 

tidigare forskare, ur vad de kallar för “work-family conflict”. De menar att det inom den 

konflikten finns olika roller för en människa i livet, till exempel den rollen en människa har 

när denne arbetar och rollen i sin familj samt att varje roll har sina krav och förväntningar. 

  

Den första konflikten benämns som tidsbaserad konflikt och den innebär att flera roller kan 

tävla om en persons tid och att den tiden som spenderas i en roll tar tid från personens andra 

roller i livet. Inom den tidsbaserade konflikten diskuteras som ovan nämnt tid som 

huvudbegrepp och att olika delar av livet konkurrerar om en människas tid. Om mycket tid 

spenderas i en roll så genererar det automatisk mindre tid i de andra. Den tidsbaserade 

konflikten kan yttra sig för en person på två olika sätt. Det första tillvägagångssättet innebär 

antingen att tidspressen som kommer från den ena rollen gör att det är fysiskt omöjligt att 

utföra de förpliktelser som finns i de andra rollerna. Exempelvis om man arbetar en hel dag 

men ändå inte blir klar med det som ska göras finns risken att arbetet tas med hem för att 

göras klart på kvällen. Då kommer arbetsrollen ta över personens tid till att vara i andra roller. 

Det andra sättet handlar om att den ena rollen kan skapa en form av upptagenhet hos en 

person som gör att det blir svårt att försöka uppfylla kraven i de andra rollerna eftersom tiden 

till det inte finns (Greenhaus & Beutell, 1985 s 77f). 
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Den andra konflikten benämns som stressbaserad konflikt. Den stressbaserade konflikten 

innebär att en person kan uppleva stress i den ena rollen och att det kan leda till att stress även 

upplevs i de andra rollerna. Stressen i sin tur påverkar hur en person presterar i de olika 

rollerna, till exempel hur individen presterar på arbetet. Rollerna i denna konflikt är 

inkompatibla i den mening att den belastning och stress som skapas av en roll gör det svårt att 

leva upp till förväntningarna och kraven från en annan roll. Den här formen av konflikt 

grundar sig i att det är allmänt vedertaget att stora mängder stress i arbetet kan leda till 

upplevd ångest, trötthet, irritation, oro och depression (Greenhaus & Beutell 1985, s 80).  

Noon, et al. (2013, s 343) menar dock att det inom denna konflikt också kan vara tvärtom, att 

det övriga livets stressfaktorer som till exempel personliga problem kan leda till svårigheter 

för en person att sköta sitt arbete. 

 

Den tredje konflikten är den beteendebaserade konflikten. Denna konflikt innebär att det 

beteendet som krävs i en roll kanske inte krävs i andra roller, alltså att rollerna är 

inkompatibla i den mening att beteendet som olika roller kräver krockar med varandra. Ibland 

kan beteendet vara uppriktigt sagt olämpligt i de andra rollerna. Exempelvis så kan den 

stereotypa chefsrollen kräva stort självförtroende, känslomässig stabilitet, aggressivitet och 

objektivitet medan familjemedlemmarna å andra sidan förväntar sig att personen hemma ska 

inta en roll där han eller hon ska vara varm, omhändertagande, känslomässig och sårbar i sitt 

samspel med de andra i hemmet. Om en person har svårigheter att anpassa sig för de olika 

rollerna så kommer han eller hon förmodligen uppleva att det blir en konflikt mellan dessa 

(Greenhaus & Beutell 1985, s 82).   

  

2.2 Tillgänglighet - för arbetet och familjelivet 

Utifrån tidigare kapitel kan vi konstatera att begreppet work-life balance är inte ett helt 

oproblematiskt begrepp. Därför kommer det här avsnittet behandla begreppet tillgänglighet 

och hur det kan användas som ett alternativ eller som ett komplement till work-life balance 

diskussionen. 

 

Bergman och Gardiner (2007) argumenterar för att tillgänglighet, både tidsmässig och rumslig 

tillgänglighet, kan bidra till work-life balance-forskningen, genom att vara ett kompletterande 

analytiskt begrepp. Att vara tillgänglig tidsmässigt innebär att vara närvarande i tid, skapa 

utrymme och vara lyhörd för andras behov och önskemål, så som ens arbetsgivares eller 

familjs behov. Rumslig tillgänglighet kan förklaras med att vara tillgänglig genom att fysiskt 

vara på plats på till exempel arbetet eller i hemmet. Tillgänglighetsbegreppet är avsett att vara 

ett analytiskt hjälpmedel för att granska hur människor är tillgängliga i tid och rum för sina 

arbeten och för sina familjer, samt hur deras tillgänglighet formas av individuella mål, val och 

även av sociala strukturers möjligheter och begränsningar (Bergman & Gardiner 2007, s 400). 

Tillgänglighet är således en potentiell styrka som uttrycks på olika sätt beroende på 

sammanhanget, på vilka krav som ställs på tillgängligheten och beroende på den människan 

som är tillgänglig eller som förväntas vara tillgänglig. Tillgänglighet kan alltså ses vara 
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medveten eller omedveten och den kan också vara frivillig eller påtvingad (Bergman & 

Gustafson 2008, s 12f). 

 

Bergman (2011) menar att många människor idag känner att både arbetslivet och familjelivet 

ställer höga krav på tillgänglighet. Den anställde förväntas att arbeta vissa tider och ibland 

även arbeta övertid, ta med sig arbetet hem eller åka på tjänsteresor. Samtidigt finns det andra 

som gör anspråk på dessa människors tid och energi, såsom partnern, anhöriga eller barn. Att 

kunna skapa en balans mellan dessa konkurrerande krav på hur den egna tiden och energin 

ska fördelas kan vara ett dilemma (Bergman 2011, s 106). 

 

Bergman och Gardiner (2007) menar att tillgänglighet även ses som ett relationellt begrepp 

eftersom det belyser skillnaden mellan att möta andras behov samt att kräva tillgänglighet från 

andra. De menar även att tillgänglighet belyser mänsklig kapacitet och potential medan work-

life balance kan ses som ett resultat där krav från arbete, familj och andra sfärer i livet 

uppfylls. Därför ses work-life balance som ett mer normgivande begrepp i jämförelse med det 

mer analytiska begreppet tillgänglighet (Bergman & Gardiner 2007, s 401f). 

 

Bergman och Gustafson (2008) diskuterar utifrån tidigare forskning en del kritik som 

begreppet work-life balance fått och varför de istället använder sig av begreppet 

tillgänglighet. De menar att kritiken framför allt handlar om att begreppet work-life balance är 

för subjektivt eftersom det utgår från individens egna tankar och uppfattningar om vad de 

anser vara en bra balans. Kritiken handlar också om att begreppet balans inte tar upp 

konflikter och ojämlika maktrelationer, som exempelvis den maktrelationen som finns mellan 

kvinnor och män. Därför använder de begreppet tillgänglighet för att studera villkor i 

arbetslivet och familjelivet som istället kan mätas med “objektiva” mått, relationen mellan 

arbetsliv och familjeliv är därmed inte lika beroende av subjektiva uppfattningar om balans 

(Bergman & Gustafson 2008, s 12). 

 

Arbetsmarknaden är i behov av tillgänglig arbetskraft och med det menas individer och 

grupper som på olika sätt och i olika omfattning är tillgängliga, både i tid och rum. Gällande 

tidsdimensionen så innebär de flesta anställningar att den som är anställd arbetar ett bestämt 

antal timmar per vecka, oftast belagda inom specificerade arbetstider. Ibland vill dessutom 

vissa arbetsplatser att den anställda ska vara tillgänglig utöver ordinarie arbetstid, till exempel 

i form av oreglerad arbetstid eller övertid. Rumslig tillgänglighet manifesteras ofta i krav på 

att vara närvarande på arbetsplatsen men det är inte heller ovanligt att det handlar om krav på 

att arbeta utanför sin ordinarie arbetsplats genom att ta med sig arbetet hem, arbeta på olika 

arbetsplatser eller att arbeta mobilt (Bergman & Gustafson 2008, s 13). Även familjelivet 

ställer krav på tillgänglighet i tid och rum, hushållsarbete och barnomsorg framförallt. Studier 

gjorda av Duncan (2003 refererade i Bergman & Gustafson 2008, s 13) och Grönlund (2004 

refererade i Bergman & Gustafson 2008, s 13) visar att tillgängligheten för arbetet är präglad 

av en traditionell könsuppdelning. Det visar sig att kvinnor fortfarande har huvudansvaret för 

hem och familj samtidigt som allt fler kvinnor väljer att arbeta heltid. Bergman och Gustafson 

(2008) tar också upp Anna G. Jónasdottirs feministiska perspektiv kring att kvinnors 

tillgänglighet för familjens behov, sett i heterosexuella relationer, lösgör männen från 
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hushålls- och omsorgsarbete vilket leder till att män istället kan ägna sin energi åt att prestera 

mer på arbetet eller på andra områden (Bergman & Gustafson 2008, s 13). 

Bekkengen (2002) resonerar kring svensk jämställdhetspolitik som riktar sig mot kvinnors 

och mäns tillgänglighetsmönster för familj och arbete. Åtgärderna inom 

jämställdhetspolitiken uppmuntrar kvinnans tillgång till anställning på samma villkor som 

männen samtidigt som männens tillgänglighet för familjen uppmuntras. Bekkengen (2002, s 

150) studerar även vad som händer när strukturer och mekanismer inom arbetslivet möter de 

som förekommer inom familjelivet. Hon menar att genom att iaktta skärningspunkten mellan 

arbete och familj så kan det konstateras att kraven mellan de båda ofta är motstridiga. 

Konfliktfyllda situationer kan uppstå när individer ska vara både anställd och arbetskamrat 

inom arbetet och som mamma eller pappa och partner inom familjen. Som förvärvsarbetande 

föräldrar kan män och kvinnor möta kraven på olika sätt. Hon menar också att det dessutom 

finns ett mönster hos männen, som inte finns hos kvinnorna, där männen inte ser några 

problem med att kombinera arbete och familj. Medan kvinnorna däremot tenderar att se 

problemen redan vid tanken på att bilda familj och att det för dem är en självklarhet att det 

finns motsättningar mellan arbete och familjeliv. 

 

Statistiska centralbyråns tidsanvändningsundersökning år 2010 visar att kvinnor lägger 

mindre tid på hemarbetet och män lägger allt mer tid. Undersökningen visar att kvinnor lade i 

genomsnitt 14 minuter mindre tid på obetalt hemarbete per dag år 2010 jämfört med år 2000. 

Männen däremot mer tid på obetalt hemarbete jämfört med år 2000, sammanlagt 11 minuter 

mer. Könsmässig skillnad i tillgängligheten för familjen är därför reducerad, inte för att män 

hjälper till mer med arbetet i hushållet utan för att kvinnor fokuserar mindre på det (SCB, 

2010). Ett samhälle som präglas av könsbundna normer och värderingar är ett exempel på ett 

sammanhang där kvinnor och mäns tillgänglighet för familjen påverkas av de förväntningar 

och villkor som samhället byggt upp. Vidare menas att både män och kvinnor är kapabla att 

spendera sin tid och energi på hushållsarbete i hemmet men att de handlingar som faktiskt 

yttrar sig innebär att det är kvinnor i större utsträckning som gör det här (Bergman 2011, s 

106f). 

  

2.3 Balans mellan arbete och familjeliv 

Utifrån det tidigare avsnittet är vår uppfattning är att tillgängligheten till arbetet i det övriga 

livet kan leda till obalans genom att tankarna från jobbet hänger kvar, vilket i sin tur kan 

påverka förhållandet till familjen. I det här avsnittet kommer teorier om hur balansen påverkas 

av ostabila förhållanden mellan familjen och arbetet, vad som har gjorts i Sverige för att 

kunna jämna ut skillnaden mellan män och kvinnors arbets- och familjevillkor, vilka 

konsekvenser obalansen kan få samt ett exempel på ett företag som har anpassat sina 

policyers till arbetstagare med familj.  

 

En orsak till obalans mellan arbete och övrigt liv är just hur tiden ska disponeras (Noon, et al. 

2013, s 342). Hur mycket tid är rimligt på arbete och hur mycket tid borde läggas på familjen? 

Hochschild skildrar flera familjers livssituation och författaren beskriver de konflikter som 
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personerna dras emellan. Hochschild skriver bland annat om Gwen och Linda som är två hårt 

arbetande mödrar som båda två upplever att hemmet har blivit en arbetsplats och arbetet har 

blivit ett hem. Linda anser att hemmasysslorna är mycket jobbigare att hantera än 

arbetsuppgifterna, likaså Gwen. Gwen känner dessutom att arbetsplatsen är hennes andra 

familj då hennes chef har blivit en slags pappa hon aldrig hade som barn, då hon upplever att 

han verkligen bryr sig om henne (Hochschild 1997). Författaren nämner även att en studie 

visar att bra kollegor är lika viktiga som familjemedlemmar i somliga personers ögon samt att 

problem som uppstår i hemmet tenderar att uppröra kvinnor mer än de problem som kan 

uppkomma i arbetet (Hochschild 1997, s 41). Det här kan vara en förklaring på varför det är 

så pass många arbetande individer som känner att det finns en obalans mellan de två sfärerna, 

arbetet och det övriga livet.  

 

Som vi var inne på i vårt tidigare avsnitt om tillgänglighet så har Sveriges politiker genom 

jämställdhetspolitiska åtgärder försökt att jämna ut skillnader som finns mellan kvinnor och 

män när det kommer till de ojämna arbets- och familjeförhållandena. Det här är en stor orsak 

till att livspusslet kan tyckas vara svår att få ihop för många barnfamiljer. En del i det här är 

att försöka locka fler män till hemmet och fler kvinnor till arbetet, genom att exempelvis ha 

infört pappaledighet. I svensk välfärdspolitik är det viktigt att få balans däremellan för att 

samhället ska fungera (Bergman & Gardiner 2007, s 402 ff). Genom Bergman och Gardiners 

forskning har det visat sig att kvinnor är mer tillgängliga för familjen än män, genom att de 

generellt sett har fler deltidsarbeten och dessutom lägger mer tid på familjen på fritiden. 

Männen lägger fler timmar på arbetet och är de som åker på flest affärsresor. Dock visar 

statistiken att drygt en tredjedel av alla män och kvinnor vill lägga mer tid på familjen och 

mindre tid på sitt arbete (Bergman & Gardiner 2007). Arbetstiden är således den största boven 

i dramat och sätter gränsen för hur mycket tid det övriga livet får. För mycket tid på jobbet 

påverkar både den personliga- och familjevälfärden och för lite tid kan äventyra en familjs 

ekonomiska trygghet och sänka levnadsstandarden (Jacobs & Gerson 2001, s 40). I sin artikel 

hävdar dock Jacobs och Gerson (2001) att medelåldern på mammor ökar, antalet barn per 

hushåll har minskat och att denna trend borde ge människor mer fritid utan att behöva ge upp 

sina ordinarie timmar på arbetet, genom att hänvisa till en studie gjord av Robinson och 

Godbey från 1997.  

 

Jacobs och Gerson (2001) menar även att tiden som tjänstemän lägger ner på arbetet inte har 

ökat utan endast problematiken med att balansera arbete och övrigt liv. Det är på grund av att 

de flesta par är beroende av två inkomster samt att ensamstående mödrar inte har blivit mer 

pressade men antalet ensamstående mödrar har ökat (Jacobs och Gerson 2001, s 46). Enligt en 

amerikansk studie skiljer sig hälften av alla gifta människor inom sju år (Hochschild 1997, s 

42). Par som både arbetar som tjänstemän och har en högskoleexamen har genom en första 

undersökning ökat sina arbetstimmar med tre timmar i veckan. Det här tros vara på grund av 

att de som undersöktes oftast hade högre uppsatta positioner och färre barn under 18 år. När 

de nya uppgifterna togs i beaktande ändrades siffrorna och det visade sig att den generella 

arbetstiden för tjänstemän endast hade ökat med 60 minuter sedan 70-talet (Jacobs & Gerson 

2001, s 55).  
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Work-life balance handlar om att hitta rätt balans mellan tiden som läggs på jobbet samt tiden 

som lägg på övrigt liv. Övrigt liv innebär till störst del familjelivet för föräldrar som har barn 

som fortfarande är beroende av dem. Hochschild refererar till författaren Sylvia Harlett i en av 

hennes böcker, som kommit fram till att barn som inte får tillräckligt med tid med sina 

föräldrar ökar risken för att underprestera i skolan, få ätstörningar, ta droger och dricka 

alkohol, behöva psykiatrisk hjälp men även till och med begå självmord (Hochschild 1997, s 

10). En lösning till att försöka få livspusslet bland barnfamiljer att gå ihop kan vara genom 

just flexibla scheman. Föräldrarna kan då anpassa sina arbetstimmar till hur barnens 

skolscheman ser ut (Christensen & Staines 1990, s 472).  

 

För att en arbetstagare ska kunna få tillräckligt mycket med tid och fokus på familjen i det 

övriga livet utan att arbetet ska behöva påverka för mycket, är det till stor fördel om 

arbetsplatsen hjälper till med det genom att anpassa sina policyers eller dylikt. Ett exempel på 

ett familjevänligt företaget är företaget Stormberg som år 2009 tilldelades priset Gullriset. 

Priset delas ut till de mest familjevänliga arbetsplatserna och har kriterierna att organisationen 

ska ha en familjevänlig och inkluderande arbetsmiljö, en jämn könsfördelning i ledningen och 

initiativ som riktar sig till familjer med barn. Stormberg är ett ungt norskt företag som 

använder sig av ett flexibelt arbetsklimat där det finns möjlighet för hemmakontor på fasta 

dagar, delar av dagar eller särskilda situationer, de har telefonmöten för att reducera restid och 

skiftsystemet anpassas till varje enskild arbetstagares livssituation (Stormberg 2018). Senter 

for likestilling i Norge bekräftar informationen som står på Stormbergs egen hemsida genom 

att skriva att de är bra på att underlätta för yrkesaktiva föräldrar av båda könen. Priset 

beviljades dessutom av Norges jämställdhetsminister Anniken Huitfeldt (Senter for 

likestilling 2018).  

  

2.4 Digitalisering och dess inverkan på gränserna mellan arbete och övrigt liv 

Relationen mellan arbete och övrigt liv är som sagt inte helt okomplicerad. I avsnittet nedan 

presenteras olika kommunikationstekniker som en form av hjälpmedel för anställda men även 

hur tekniken gör arbetstagare ständigt tillgängliga för sitt arbete.  

 

Den nya teknologin som organisationer förser sina anställda med, både underlättar och 

komplicerar eftersom arbetet blir mer flexibelt men det gör också att arbetet i större 

utsträckning kan utföras hemifrån, vilket kan påverka balansen. Idag är det många som inte 

bara arbetar längre timmar på sina arbetsplatser, utan på grund av att den nya, utvecklade 

kommunikationstekniken som mobiltelefoner och bärbara datorer så ökar arbetskraven även 

utanför arbetsplatsen. Ett ökande antal av alla anställda arbetar fler timmar hemifrån, vare sig 

de är några timmar efter arbetsdagen eller en heldag extra (Parris, et al. 2008, s 406). Det har 

dessutom observerats att användningen av bärbara kommunikationsverktyg, såsom dator och 

smartphones innebär att arbetstagare alltid är uppkopplade till sina överordnade och kollegor 

som förväntar sig snabb respons och problemlösning trots att det sker på arbetstagarens lediga 

tid (Cavazotte, et al. 2014, s 73). 
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Utifrån tidigare forskning diskuterar Boswell och Olson-Buchanan (2007, s 596) hur 

spridningen och ökningen av kommunikationsteknologier har skapat möjligheter till att arbeta 

vilka tider som helst och från vilken plats som helst, leder till en större integrering mellan 

arbete och övrigt liv. De menar även att användningen av teknologin efter arbetstid är särskilt 

intressant i diskussionen kring work-life balance, på det sätt att arbetstimmarna per dag 

tenderar att öka när arbetet är så lättåtkomligt via teknologin att det blir svårt för en arbetande 

förälder att uppfylla kraven i hans eller hennes familjeroll. De menar också att allt fler 

kommunikationsteknologier gör det enklare för anställda att förbli uppkopplade till sitt arbete.  

 

Denna teknologin har uppenbart underlättat arbete som sker från distans, där anställda utför 

delar eller hela sitt arbete utanför ett traditionellt kontorslandskap. Den här tekniken ger också 

anställda som inte arbetar via distans utan i traditionella arbetsförhållanden, ett sätt att hålla 

kontakten till sitt arbete när de är borta från kontoret under andra tider än arbetstimmar. Ett 

exempel är när en anställd kontrollerar e-posten eller svarar på meddelanden under kvällarna 

eller helgerna. Användningen av kommunikationsteknik gör därför att linjen mellan arbete 

och hem suddas ut allt mer. Trots det finns bara en liten förståelse för hur användningen av 

olika kommunikationstekniker utanför normal arbetstid kan förknippas till viktiga delar av 

arbete och arbetslivsresultat (Boswell & Olson-Buchanan 2007, s 592f). 

 

Villadsen (2017) diskuterar hur smartphones och andra mobila kommunikationsenheter 

uppmuntras bland de anställda med löften om en ökad yrkeskompetens och individuell frihet i 

sitt arbetsliv samt i balansen mellan arbetet och det övriga livet. Dock visar en framväxande 

forskning att användandet av teknik resulterar i ökad stress och intensifiering av arbetet. Det 

är uppenbart att smartphones och annan liknande teknik bidrar till att sudda ut, om inte helt 

lösa upp, gränserna mellan arbetet och det övriga livet genom att tillåta att arbetet görs på nya 

platser och nya tider, var som helst och när som helst. En smartphone möjliggör kontinuerlig 

kontakt med andra personer och kanske ännu viktigare, med databaser och andra 

arbetsrelaterade informationssystem. Kommunikationsenheter används också som ett 

ledningsverktyg för chefer och kollegor genom att det utökar deras förmåga att ständigt 

övervaka vilka åtgärder som görs av de anställda, genom sina kommunikationsenheter. En 

anställd som använder sig av en smartphone är på det sätter alltid uppkopplad och teoretiskt 

sett alltid tillgänglig för arbete (Villadsen 2017, s 363ff). 

 

Enligt Boswell och Olson-Buchanan (2007, s 594) kommer en anställd att engagera sig mer i 

sin arbetsroll, även när den anställde inte befinner sig på arbetet, när personen ser på 

arbetsrollen som en viktig del av sig själv. Därför menar de att personer som identifierar sig 

själva med arbetet i hög grad är mer benägna att använda kommunikationstekniken för 

arbetsrelaterade frågor när de inte är verksamma i arbete. 

 

Nam (2013, s 1017) argumenterar för att arbetet och det övriga livet sammanflätas allt mer på 

grund av det teknikdrivna samhälle vi befinner oss i, där vi alltid är uppkopplade. Han menar 

att konsekvensen av infiltreringen av arbetslivet som skapas av teknologin ser påtagligt 

tvådelad ut. Det här är eftersom att vissa människor, på grund av bekvämligheten som 

tekniken ger är villiga att lägga ner mer tid på arbete under sin privata och lediga tid samtidigt 
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som de inte är ovilliga att hantera privata angelägenheter på arbetstid. På andra sidan är de 

som vill ha en strikt åtskillnad mellan deras privatliv och arbetsliv eftersom att de upplever 

integrering mellan dessa som skadligt för deras personliga liv, som till exempel arbetsstress, 

jobbmissnöje eller mer arbetsbelastning. 

 

Utifrån olika forskare diskuterar också Nam (2013) de gränser som finns mellan arbete och 

det övriga livet och om gränsen betonar separation eller integration mellan de två olika 

sfärerna. Gränserna utvecklas själva av arbetande människor och hur de skiljer mellan arbete 

och övriga livet. Hur stark en gränsdragning är mellan arbete och det övriga livet är beroende 

på individen själv. Gränsens styrka karaktäriseras av genomträngning och flexibilitet, alltså 

hur mycket av den ena sfären som tillåts i den andra sfären. Permeabilitet, eller 

genomtränglighet som det också heter, beskriver hur mycket en person kan vara fysiskt 

inblandad i en roll men vara psykiskt orolig för en annan. Det innebär avbrott eller intrång 

mellan gränserna som kan vara svåra för en individ att kontrollera. Till exempel kan en chef 

som svarar på privata telefonsamtal eller tillåter personliga besök på arbetsplatsen sägas ha en 

genomtränglig arbetsrollgräns (Nam 2013, s 1019f). Teknik såsom mobiltelefoner och bärbara 

datorer och gör de förut så tydliga gränserna mellan arbete och övrigt liv allt mer suddigare 

eftersom de inte längre lämnar arbetet eller det övriga livet till avgränsade tider och platser 

(Golden & Geisler 2007, s 520).  

 

Golden och Geisler (2007) diskuterar även utifrån en rad olika forskare problemet med att 

sätta gränser mellan arbete och privatlivet som två separata sfärer. De menar att 

konstruktionen med så klara gränser har sina rötter i den industriella revolutionen och 

könsrollerna från 1900-talet samt att gränserna utnyttjas fortfarande idag som 

ledarskapsutövning. Det förutsätts att det finns två klart olika sfärer där en människa upplever 

helt olika aktiviteter. Arbetsplatsen kanske förknippas med konkurrenskraftig individualism, 

rationalitet och att gå med vinst medan hemmet förknippas med relationella bekymmer, 

känslor och osjälvisk omvårdnad. Faktum är att ledarskapsutövandet på det här sättet 

traditionellt sett inte bara antyder att arbete och privatliv ska vara separata, utan att arbetet 

också bör prioriteras framför privatlivet. Dessutom har det visat sig att chefer använder både 

diskreta och mer direkta tillvägagångssätt för att kontrollera sina anställda. Till exempel 

genom att boka in möten på tidiga morgnar eller på sena eftermiddagar för att kontrollera att 

deras anställda befinner sig vid sina skrivbord på arbetsplatsen specifika tider (Golden & 

Geisler 2007, s 520 f). 

2.5 Work-life balance och flexibilitet i arbetet 

Som vi förstår det så kan digitalisering ses en typ av åtgärd för att åstadkomma flexibilitet 

mellan arbetet och det övriga livet. Därför kommer vi i följande avsnitt presentera fler 

tillvägagångssätt för att åstadkomma flexibilitet, bland annat flextid, flexplats och 

familjevänliga policys. 

Under 1970-talet och innan dess hade de flesta människor ett arbete där det var upplagt på det 

sättet att arbetssysslorna endast gjordes på jobbet, de hade bestämda arbetstider och det som 
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inte hanns med hade arbetaren ingen möjlighet att ta igen avlönat förrän nästa arbetsdag. På 

1980-talet höjdes dock frågan om så kallade “exibla arbetstider” i Sverige, vilket är ett 

påhittat uttryck av forskarna Jacobson och Gerson för fasta arbetstider och är motsatsordet till 

flexibla arbetstider. Frågan om de exibla arbetstiderna höjdes då det fanns problem i 

arbetsmiljöbalansen bland både män och kvinnor av olika orsaker. Det kunde exempelvis 

handla om att de fasta arbetstiderna utgjorde ett hinder för plötsliga händelser som kunde 

uppkomma i sfären utanför arbetslivet (Jacobson & Gerson 2001, s 1).  

 

Work-life balance handlar om balansen mellan en individs arbete och övriga liv. Ett sätt att 

kunna minimera de problem som kan uppstå mellan de båda sfärerna bland organisationer har 

varit att införa så kallade flexibla arbetsscheman så att livspusslet lättare ska kunna gå ihop. 

Begreppet flextid definieras som, möjligheten att ändra ens arbetstimmar inom vissa ramar 

som erbjuds av organisationen (Hill, et al. 2001). Funktionen flextid skulle lösa problemet 

med balansen mellan arbetet och familjelivet. Allt fler företag började använda systemet 

vilket gjorde att långdistansarbetare lockades till att tjänstgöra (Allvin, et al. 2013, s 102).  

Flexplats är även ett begrepp som har myntats och menas med att verksamheten som erbjuder 

det här ger de anställda möjligheten att kontrollera var de gör sitt arbete (Hill, et al. 2001).  

Flextid och flexplats ses som två sätt att uppnå balans i arbete och familjeliv, det vi idag kallar 

work-life balance. Det verkar som att den största delen av den forskning som har gjorts på 

området pekar på att allt fler har blivit mer nöjda med organiserandet och planerandet av sin 

tid, vilket har gett många positiva effekter. Barnett (1994 refererad i Hill 2001) menar att 

personer som arbetar under sådana omständigheter klarar lättare av långa arbetsdagar och 

oförutsedda krav, arbetar statistiskt sett fler år på ett och samma företag och är generellt sett 

mer nöjda och tar fler initiativ (Hill, et al. 2001, s 49). Trots att företag väljer att marknadsföra 

sig med att de har familjevänliga och flexibla arbetsvillkor så är det inte säkert att de stödjer 

sina policys. Hochschild skriver om företaget Amerco som utger sig att vara så kallade 

“family-friendly” men som egentligen inte alls uppmuntrar de anställda att utnyttja det som 

egentligen hör till deras rättigheter. Exempelvis så är det endast två av alla pappor på 

företaget som har tagit ut sin pappaledighet. En annan medarbetare som vill hjälpa sin son att 

ta sina insulinsprutor en gång i veckan blir uppmanad att be någon annan utföra den sysslan så 

att hon inte behöver gå från arbetet. Dessutom är företagskulturen slitsam och de flesta känner 

att de måste arbeta hårt och därför inte kan ta tillvara på familjepolycierna (Hochschild 1997).  

Det finns olika faktorer som gör att en organisation kan vara flexibel, bland annat genom 

tidsbegränsade anställningar, införa olika slags skiftarbeten eller genom att distribuera 

verksamheten, alltså förlägga delar av organisationen på andra platser (Allvin 2006, s.46 ff). 

Christensen och Staines (1990) skriver även de om olika sätt att använda flexibilitet i en 

organisation. Mängden tid en anställd har kan variera genom att reducera den normativa tiden 

en arbetstagare brukar ha per arbetsvecka, vilket innebär att personen arbetar mindre än de 

vanliga 40 timmarna i veckan. Företag kan på olika sätt använda denna typen av anställning, 

exempelvis genom att vissa veckor på året låta den anställde arbeta 45 timmar och andra 

veckor färre än 40 timmar. “Time-off” är ännu ett sätt att reducera arbetstiden. Till den 

kategorin tillhör semester, sjukfrånvaro och även halv-dags semester som möjliggör för de 

anställda att exempelvis kunna utföra familjeangelägenheter på den egentliga arbetstiden utan 

att behöva gömma det. Flexibilitet kan även implementeras i schemaläggningen, såsom flextid 
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och komprimerade arbetsveckor. Flextid innebär att medarbetarna kan förlägga deras 

arbetstimmar lite som de själva vill och behöver på dagen, inom vissa tidsramar. Istället för att 

börja arbeta klockan åtta kan personen istället börja klockan tio och förflyttar då arbetsdagen 

framåt två timmar. Ibland kan företag använda sig av komprimerade arbetsveckor där en 

vecka kan se ut på det sättet att den anställde jobbar längre på måndag till torsdag och istället 

jobbar färre timmar på fredagen (Christensen & Staines 1990, s 458).  

 

En av anledningarna till det en gång infördes ett mer flexibelt arbetsklimat var att en arbetare 

skulle kunna ha möjligheten att utföra en del av jobbet hemma eller att kunna utföra privata 

angelägenheter under den egentliga arbetstiden, för att sedan kunna ta igen det när det passade 

bättre. Det flexibla arbetsklimatet skulle minska risken för obalans mellan arbetet och det 

övriga livet på så sätt att de nu kunde flyta in mer i varandra och förhoppningsvis underlätta 

vardagen. Hill, et al. (2001) tar även upp flera andra forskares studier som menar på att 

konflikterna i hemmet ökar, att föräldrarna har lägre kunskap om barnets kunnande, att 

hushållssysslorna blir lidande och att mamman väljer att inte amma sitt spädbarn lika länge 

som genomsnittet för personer som inte har möjlighet till flexibla arbetsvillkor (Hill, et al. 

2001, s 49).  

 

Enligt Allvin, et al. (2012) kan man dela in graden av flexibiliteten på arbetsplatser i två 

kategorier, de högreglerade jobben samt de lågreglerade jobben. I de högreglerade arbetena är 

möjligheten att vara flexibel inte hög medan de lågreglerade erbjuder fler flexibla 

arbetsuppgifter. Exempel på högt reglerade arbeten är inom sjukvården och industrin där man 

kommer till arbetet, gör sitt jobb där och bara där, samt endast arbetar inom en viss tidsram. 

Lågreglerade arbeten är vanligare inom exempelvis byggnadsverksamhet och serviceyrken 

(Allvin, et al. 2012, s 22).  

 

2.6 Flexibilitetens negativa effekter på en individs work-life balance 

Flexibilitet kan bidra till att upprätthålla en hälsosammare livsstil hos arbetare genom att 

upprätthålla balansen mellan familjelivet och arbetslivet men flexibilitet i arbetet kan även 

framkalla negativa effekter och på så sätt skapa obalans i de anställdas livspussel (Grzywacz, 

et al 2008, s 200). Genom att arbetsgivare använder sig av flexibla arbetsscheman kan det leda 

till att den anställde får en begränsad yrkesroll och en smal specialisering, vilket i sin tur även 

leder till känslan av att vara rotlös och även det kan leda till stress. Flexibiliteten har även den 

förmågan att låta företag på ett lättare sätt kunna avveckla sin personal samt kan leda till att 

återhämtningen mellan passen hämmas genom de osäkra arbetsförhållanden den medföljer 

(Aronson 1999 s, 601 f). Tucker (2003 refererad i Dembe, et al. 2005) menar att det dessutom 

finns ett samband mellan stress och industriolyckor.  
  

2.7 Graden av krav och kontroll i arbetet – ytterligare en faktor som påverkar balansen 

I följande avsnitt kommer arbetets grad av krav och kontroll samt flexibilitetens negativa 

effekter av balansen tas upp. Vi menar att det finns kopplingar mellan en persons upplevelser 
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av work-life balance och de negativa effekter såsom stress, som kan uppstå beroende på 

vilken typ av fält personen befinner sig i, i Karaseks och Theorells krav- och kontrollmodell.  

Välmående i arbetet blir allt mer en viktig och betydande fråga i dagens samhälle (Karasek & 

Theorell 1990, s 3). Idag lever vi i ett stressat samhälle med höga krav, inte minst från 

arbetsplatsen och från familjen. Därför är också work-life balance en viktig aspekt att ta 

hänsyn till både som arbetsgivare och som arbetstagare. Enligt Karasek och Theorell (1990) 

är den största risken för ohälsa på grund av stress och press hur personen i fråga bemöter 

arbetets krav och hur mycket psykiska resurser personen har. Oftast är det strukturen på 

arbetet som spelar störst roll på det psykiska välmåendet. Karaseks krav- och kontrollmodell 

är en typisk modell som visar sambandet mellan krav och graden av beslutstagande och vad 

som sker i en persons psyke vid olika nivåer av dessa (Karasek & Theorell 1990, s 9ff). Det 

som sker när en individ känner sig stressad är att personen upplever att han eller hon ställs 

inför ett krav och bedömer sedan medvetet eller omedvetet hur pass bra ens egna kapacitet är 

att hantera kravet. Beroende på hur svårt eller lätt personen har för att hantera kravet, så blir 

reaktionen positiv eller negativ. Den negativa reaktionen leder till stress och påverkas alltså 

av både interna och externa processer (Allvin 2006, s 137).  

 

  
Figur 2. Egen tolkning av Karaseks och Theorells krav- och kontrollmodell.  

  

Modellen är uppbyggd av två dimensioner, krav och kontroll. Den innehåller fyra olika 

tillstånd som en individ kan ha vid olika typer av arbetsroller och arbetsuppgifter. Beroende 

på var i fyrfältaren individen befinner sig så har han eller hon låga eller höga nivåer av krav 

respektive kontroll i sitt arbete och passar på det sättet in i någon av de fyra rutorna mer än i 

de andra. De fyra rutorna delas in i kategorierna; högt belastade arbeten, lågt belastade 

arbeten, aktiva arbeten samt passiva arbeten (Karasek & Theorell 1990, s 31). De högt 

belastade arbetena karaktäriseras av att de ger utslag så som stress, ångest och depression. Det 

här beror på att dessa yrken innebär höga krav samtidigt som individen befinner sig på en låg 

beslutsfattandenivå. Det som sker fysiskt är att kroppen uppfattar en sådan situation som ett 

“fight or flight”-tillstånd som skapar känslor så som skräck och rädsla. Pulsen går dessutom 

upp och adrenalinet pulsar runt i kroppen, vilket också är det som händer vid stress. De så 

kallade professionella jobben brukar infinna sig i rutan bland de aktiva arbetena. I dessa yrken 

har man höga krav men också en hel del att kunna styra och ställa över själv, vilket gör att 
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individen inte får samma negativa effekter som tillståndet ovan. Den tredje kvadranten tillhör 

de lågt belastade arbetena där kontrollen är hög men där kraven är låga. Sådana yrken ger den 

anställde få utmaningar men det har visat sig att dessa personer har låga stressnivåer, är 

gladare och hälsosammare. I det fjärde och sista fältet befinner sig ofta personer som har varit 

arbetslösa en längre period. Här har individen låga krav och låg kontroll. Arbetare som har 

arbetssysslor som är mycket monotona och som hämmar en persons utveckling kan ha samma 

inverkan. Personer i det här tillståndet beskriver det som att känna sig som en robot som bara 

gör utan att behöva använda hjärnan mer än vad som precis krävs av uppgiften (Karasek & 

Theorell 1990, s 33ff). De flesta chefer befinner sig i det aktiva fältet, vilket ovan nämnt 

innebär att de har höga krav men samtidigt känner att de har en hög kontroll över sitt arbete 

(Bernin 2003, s 5).  

 

Det här tolkar vi som att chefer som har tillräckligt med kontroll i sitt arbete reducerar de 

negativa psykiska påfrestningar som kan framkallas av de höga kraven. På så sätt kan en 

fungerande balans mellan arbetet och det övriga livet förebyggas, då stressen från arbetet inte 

tenderar att bli lika påtaglig i det övriga livet.  

2.8 Mellanchefers situation 

I det här avsnittet vinklas work-life balance mer mot hur just mellanchefers situation ser ut. 

Avsnittet inleds med en definition på vad en mellanchef är och sedan följer beskrivningar av 

olika faktorer som påverkar just mellanchefer. 

 

Det finns ingen generell definition på vad en mellanchef är men enligt forskaren McDermott 

finns det cirka 300 beteckningar eller titlar på olika slags mellanchefer (Schartau 1993, s 44; 

Richard 1997, s 70). Dock varierar antalet chefsnivåer från organisation till organisation men 

även arbetsuppgifterna och villkoren varierar beroende på arbets- och ansvarsområde 

(Richard 1997, s 72). De flesta forskare verkar vara överens om att mellanchefen befinner sig 

på en position någonstans mellan driftledare (om det finns några) och den exekutiva chefen. 

Mellanchefen befinner sig i en unik position då en mellanchef har fyra stycken relationer att 

förhålla sig till; ledningen uppifrån, ansvaret för de anställda nedifrån, de laterala relationerna 

till kollegor som befinner sig på samma nivå samt miljön runt omkring som kunder, 

leverantörer och dylikt. De har ett ansvar att snabbt kunna byta roll beroende på vilken av 

relationerna de ska anpassa sig till, det kan handla om att exempelvis ta emot feedback och 

krav från övre chefer, förmedla det till de underställda eller att förmedla vidare information 

eller missnöje från de underställda (Schartau 1993, s 58). Det här kan för en del mellanchefer 

leda till stress som skapas av otillräcklig auktoritet och brist av stöd uppifrån när de ställs 

inför problem (Schartau 1993, s 54).  

 

Att vara mellanchef inom olika branscher kan vara extra påfrestande eftersom de ofta har 

mycket ansvar, både att tillfredsställa kraven uppifrån från de högre cheferna men också från 

sina underställda. Hawlett & Luce (2006 refererad i McCarthy, et al. 2010, s 158) menar att 

mellanchefer har skrämmande arbetstider, har ett högt tempo, många arbetsrelaterade 

händelser utanför arbetstid, oförutsägbara arbetsuppgifter samt snäva arbetsfrister. McCarthy, 
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et al (2010) hänvisar även till en undersökning gjord av HR-direktörer i Europa som menar på 

att en av de tre största utmaningarna för de som jobbar inom HR är att balansera arbetet med 

det övriga livet bland de anställda. De menar på att många chefer har en ohållbar 

arbetssituation med för mycket press från olika håll (McCarthy et al. 2010, s 158). Dock finns 

det lösningar på de instabila arbetsförhållandena, såsom specifika och arbetsanpassande 

program som ska få bukt på de problem som finns inom de problem som kan uppstå i work-

life balance-frågan (McCarthy, et al. 2010, s 162). En annan bidragande faktor till att få 

utlopp för frustrationer i arbetet och att reducera stress är att ta hjälp av kollegor eller vänner. 

Parris, et al. (2008) har använt sig av olika forskares teorier i deras artikel och refererar bland 

annat till Allan och Adams (1998) som menar att vänskap kan frambringa stabilitet och en 

trygg miljö samt förstärka självkänslan hos en individ. De refererar även till forskarparet 

Davidson och Packard (1981) som menar att kvinnor är mer benägna än män att söka stöd 

bland kollegor och vänner, medan män helst söker hjälp hos enbart nära vänner. Idrott och 

motion ska även det hjälpa till att dämpa de negativa sidorna av ett högt och påfrestande 

arbetstempo (Parris, et al. 2008, s 408).  

 

Mellanchefer i dagens organisationer har rapporterat att de upplever att de har för långa 

arbetstider och mer intensiva arbetsformer. Det här har i sin tur lett till obalans i deras 

livspussel (Parris, et al. 2008, s 405). Motsägande nog är det de mellanchefer som har låga 

arbetskrav som tycks ha fler familjekonflikter i hemmet, troligtvis på grund av att deras 

arbetssituation har lett till att de inte känner sig tillfredsställda och understimulerade menar en 

kinesisk studie (Gao & Jin 2014, s 318). Shellenbarger (1999 refererad i Lyness 2008) visar i 

tidigare studier att hålla balans mellan arbetet och det övriga livet är viktigare bland yngre 

chefer.  

 

Parris, et al. (2008) diskuterar utifrån en rad olika forskare varför ökade arbetskrav och längre 

arbetstider är av särskild betydelse för mellanchefers räkning i dagens organisationer. 

Organisationsstrukturer som blir allt plattare är ett resultat av de organisatoriska 

nedskärningar och omstruktureringar som skett. Det i sin tur har lett till att mellanchefer har 

fått större kontroll och utvidgade roller i organisationerna. De nya ansvarsområden som 

mellanchefer ofta får råda över är att hantera nya och pågående initiativ för 

organisationsförändringar och att de genom ökat ansvar och får ta fler beslut så ökar även 

mellanchefers personalansvar i den nya utvidgade rollen. Det utökade ansvaret för 

mellanchefer resulterar i ökade problem att skapa balans mellan arbete och övrigt liv. Det har 

till och med hävdats att medvetenheten av att man bör sträva efter balans mellan arbete och 

övrigt liv är problematisk eftersom att den skulle kunna öka den press som mellanchefer redan 

känner över fördelningen av tiden i sina liv. De ifrågasätter även om begreppet balans är rätt 

ord att använda eftersom det indikerar på att det ska vara lika mycket arbete som övrigt liv. 

De menar istället att det sker en integration mellan arbetslivet och privatlivet och att det då 

går att diskutera hur olika delar av livet integrerar med varandra och påverkar varandra 

(Parris, et al. 2008, s 406f). 

 

För att hantera de problem som kan uppstå vid obalans mellan arbetet och det övriga livet kan 

en av lösningarna vara att försöka sätta en gräns i sin vardag när tiden ska läggas på arbetet 
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och när den ska läggas på privata angelägenheter. I en undersökning som Margareth 

Drakenberg har gjort på 161 manliga chefer kommer hon fram till att det i stora drag finns tre 

typer av personligheter när det kommer till att balansera dessa sfärer. Dessa tre 

personlighetstyper kallas de gränslösa, gränsdragarna samt gränsöverskridarna. De gränslösa 

har lätt för att gå upp på morgonen och för dem är arbetet det viktigaste som finns. När de 

kommit hem efter en arbetsdag har de svårt att koppla bort arbetet och därför bli relationen till 

familjen lidande. Dessa människor har svårt att få tiden att räcka till och lägger många timmar 

på övertid samt tjänsteresor. Gränsdragarna däremot sätter en tydligen gräns mellan arbetet 

och det övriga livet. De har generellt en bättre relation med familjen, lägger mer tid på 

privatlivet som att motionera och tar inte med jobbdator eller jobbtelefonen hem. 

Gränsöverskridarna är ett slags mellanting mellan de ovanstående personlighetstyperna. De 

liknar de gränslösa i sitt jobbengagemang men lyckas samtidigt att lägga ner mycket tid till 

familjen och vårdar därför bättre sin relation med dem (Drakenberg 1997, s 72f).  
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3. Metod 

I det här kapitlet kommer vi att gå igenom hur vi har gått tillväga vid genomförandet av vår 

studie. Vi kommer att beskriva de metoder vi har använt oss av, urvalet av respondenterna, 

utformningen av intervjuguiden, genomförandet av intervjuerna, databearbetningen och hur 

analysprocessen gick till och avslutningsvis diskuterar vi studiens validitet och reliabilitet. Vi 

kommer även att använda oss av en tabell där vi tar upp information om respondenterna som 

vi kommer att använda oss av i analysen.   

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Vi har valt att genomföra studien med ett förhållningssätt som vi finner mest liknar 

hermeneutiken. Hermeneutik betyder tolkningslära och innebär att man försöker förstå andra 

människor och vår egen livssituation. Det innebär också att det går att tolka och förstå 

innebörden av människors intentioner och avsikter genom hur de yttrar sig i språk och 

handlingar (Patel & Davidsson, 2011 s 29). Eftersom vår studie syftar på att ta reda på 

respondenternas upplevelser har vi genom tolkningar av deras yttranden skapat oss en bild av 

deras livssituation. 

 

Enligt Patel och Davidsson (2011) närmar sig den hermeneutiska forskaren forskningsobjektet 

subjektivt utifrån sin egen förförståelse. De menar att förförståelsen, som är de tankar och den 

kunskap som forskaren redan har, är en tillgång och inte ett hinder för att förstå och tolka 

forskningsobjektet (Patel & Davidsson 2011, s 29). Därför har vi i vår studie valt att ta med 

vår förförståelse som ett tolkningsredskap.  

3.2 Vår förförståelse 

Vår förförståelse som vi tog med oss i den här studien var framförallt att de mellanchefer vi 

stött på i tidigare arbeten varit ganska stressade, pressade och haft svårt att hinna med alla sina 

uppgifter. Därför har vi även tolkat det som att de ofta får välja arbetet framför sin familj och 

andra aktiviteter samt att de kanske även får bortprioritera hur de själva mår. En av oss har 

haft en chef innan som nästintill gick in i väggen eftersom hon nästan alltid var tillgänglig för 

arbete och arbetade långa dagar. Chefen var omöjlig för personalen att få tag i fast hon 

arbetade jämt, vilket resulterade i frustration och irritation från de anställda. Därför fanns även 

tankar om att många mellanchefer har det stressigt. Våra förutfattade meningar innan studien 

var även att mellanchefer har ett ganska fritt spelrum att kunna lägga upp dagen som de själva 

vill trots att de styrs från två håll. Vi hade också en bild av att mellanchefer ofta hamnar i 

kläm på sina arbetsplatser på grund av tryck ovanifrån från sina chefer men samtidigt från de 

underställda. Dock var vår föreställning att de högre cheferna inte lägger sig i mer än 

nödvändigt utan att pressen framförallt kommer från de underställda. Vi hade även en 

uppfattning om att mellanchefer kanske är bland de som är mest tillgängliga för arbete även 

när de inte är på arbetet. 
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Work-life balance har vi båda bekantat oss med tidigare och därför vet vi sedan innan att det 

förmodligen är något som de allra flesta människor kämpar med. Därav gick vi också in med 

inställningen att de vi intervjuade skulle ha problem med att balansera arbetet och sitt övriga 

liv. Eftersom vi båda har studerat begreppet work-life balance tidigare fanns det innan vi 

började med uppsatsen föreställningar om vad det fanns för orsaker till obalans mellan arbete 

och övrigt liv och även vad som enligt teori är de bästa åtgärder för att skapa balans. 

3.3 Metodval 

Relationen mellan arbete och övrigt liv var vi båda intresserade att fördjupa oss mer inom, 

därför valde vi att skriva om det som utgångspunkt. För att sedan göra vår egen tvist på 

studien valde vi att undersöka upplevelsen av work-life balance hos någon som arbetar som 

mellanchef. Just mellanchefer fann vi intressant eftersom de ofta har både anställda under sig 

som de har ett ansvar för samt chefer över sig som de tar instruktioner från. Därför var det för 

oss intressant att ta reda på hur de upplever sin balans mellan arbete och övrigt liv. 

  

För vår studie om work-life balance för mellanchefer valde vi en kvalitativ metod. Vi har 

utsett nio stycken mellanchefer från olika branscher att vara med i vår studie. För att få fram 

så mycket information som möjligt bestämde vi oss för att göra intervjuer med de utvalda 

mellancheferna. Valet att göra en kvalitativ undersökning föll oss ganska naturligt eftersom vi 

ville få fram mer djupgående information om mellanchefernas subjektiva uppfattning om 

ämnet. Bryman (2011) menar att kvantitativa undersökningar ofta styrs av det som forskaren 

tycker är viktigt och intressant medan en kvalitativ undersökning präglas mer av deltagarnas 

perspektiv och vad de uppfattar som viktigt och betydelsefullt (Bryman, 2011 s 371). I vår 

undersökning har vi också valt att ha deltagarnas perspektiv och upplevelse av relationen 

mellan arbete och sitt privatliv som utgångspunkt och det är ännu ett skäl till att vi valde att 

göra undersökningen på ett kvalitativt sätt. Vi har valt att utifrån ett sätt som liknar deduktion 

utgå ifrån befintliga teorier som vi sedan har applicerat på empirin genom våra intervjuer 

(Patel & Davidsson, 2011 s 23).  

 

Intervjuer är troligtvis det vanligaste inom kvalitativ forskning och det är flexibiliteten som 

intervjuer ger som gör det så attraktivt (Bryman 2011, s 413). Vi har valt att göra 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskare ställer frågor 

utifrån en intervjuguide som innehåller specifika teman som ska tas upp. Intervjupersonen har 

i en semistrukturerad intervju stor frihet att utforma svaren på frågorna som ställs på sitt egna 

sätt. Frågorna som ställs av intervjuaren behöver inte heller komma i bestämd ordning. 

Intervjuaren kan också välja att ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden om det baseras på 

något som intervjupersonen tidigare sagt. Men överlag så kommer intervjuaren att försöka 

ställa frågorna i den ursprungliga ordningen (Bryman 2011, s 415).   

  

Varför valde vi att göra en intervju och inte en observation? Vi kände att många av de frågor 

som vi ville ställa till de deltagande i studie inte passade för observationer, därmed var enda 

sättet att få reda på det vi ville genom att fråga dem om deras känslor och åsikter. Exempelvis 

ville vi ta reda på om deras arbete påverkade deras fritid, vilket hade varit svårt för oss att ta 
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reda på genom att endast observera. Bryman (2011, s 441) menar att stress och psykiska 

påfrestningar kanske inte alltid syns utåt.  

3.4 Urval av respondenter 

När vi hade bestämt oss för vad vi ville skriva om i uppsatsen började vi tidigt att fundera 

kring vilka personer som var bäst lämpade för intervju. Eftersom vi valt att nischa in oss på 

just mellanchefer så var just den punkten inte så svår att välja personer utifrån. Sedan kom 

funderingar kring hur många av respektive kön vi skulle ta med, inom vilka branscher, hur 

många intervjupersoner vi skulle välja och så vidare. Det vi kom fram till var att vi skulle 

försöka ha en så jämn könsuppdelning bland respondenterna som möjligt. Genom att ha 

studerat lite översiktligt i den teori som vi tänkt ut att ha med, insåg vi att det finns vissa 

skillnader i hur män och kvinnor prioriterar sina liv, främst inom familjelivet. På grund av 

svårigheter att hitta respondenter blev resultatet av respondenterna tre män och sex kvinnor. 

Vid val av branscher var vi ute efter att få en bred syn på work-life balance bland 

mellanchefer, därför valde vi olika typer av branscher, både i privat och offentlig sektor. De 

branscher som vi var i kontakt med var inom callcenter-, restaurang-, retail-, bemannings- 

samt byggnadsbranschen. Två av intervjupersonerna arbetar även på olika avdelningar inom 

kommunal förvaltning. Genom att kombinera dessa sex olika branscher anser vi att vi 

kommer få en bred blick över hur olika mellanchefer upplever sitt livspussel. Då vi ville att 

antalet intervjupersoner skulle vara tillräckligt många för att kunna jämföra och analysera 

fram ett bra resultat av studien, så kom vi fram till att nio stycken var ett bra antal.  

  

De krav vi ställde på intervjupersonerna var att de skulle vara mellanchefer i dagsläget för att 

vi skulle kunna få en så aktuell bild av deras situation som möjligt. Vi tror att personer som 

arbetat med något annat flera år efter perioden som mellanchef, kan ha glömt av händelser 

eller delar av livssituationen som är viktiga att ta med i insamlandet av data. Ett krav var även 

av geografiska skäl att intervjupersonerna inte skulle befinna sig allt för långt bort, vilket gör 

urvalet till ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval består av sådana personer som för 

tillfället finns tillgängliga för forskaren (Bryman 2018). Vi diskuterade vidare om vi skulle 

använda oss av skype-intervjuer men kom fram till att en sådan typ av intervjuform skulle 

kunna innebära att vi då inte kan känna in situationen på samma sätt och kunna anpassa 

intervjun på samma sätt. Vårt urval liknar även ett målinriktat urval/strategiskt urval. Den typ 

av urval innebär att forskaren försöker skapa en överensstämmelse mellan forskningsfrågorna 

samt urvalet av respondenterna (Bryman 2012, s 434). Intervjupersonerna blev därför 

automatiskt relevanta för vår kvalitativa studie då de valdes ut just för att matcha det vi ville 

undersöka samt de krav vi hade.  

  

Första kontakten med intervjupersonerna togs via mail, sms eller muntligen. Vi tog medvetet 

inte kontakt med personerna vi aldrig träffat tidigare via telefon eller muntligen eftersom vi då 

hoppades på att de skulle få tillräckligt mycket med tid på sig att fundera på om de vill vara 

med och kanske på så sätt få ett svar som var helt genomtänkt. Personer som vi fått kännedom 

om via andra kontakter skickade vi iväg ett mail eller ett sms till och personer som vi känner 

sedan innan pratade vi med muntligen. Bemötandet vi fick från de tänkta intervjupersonerna 
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har enbart varit positivt. Vi har dock kontaktat fler än just de nio personer som vi tänkt ut från 

början eftersom vissa av de inte kände att de hade tid att vara med i dagsläget.  

  

De flesta av intervjuerna hölls på respondenternas kontor eftersom vi tänkte att det på så sätt 

var enklast för dem om vi kom till dem och inte tvärtom. En av intervjuerna hölls i hemmet 

hos denne, då personen tyckte att det var smidigare. På grund av att vi inte alltid hade 

möjligheten att hålla alla intervjuer ihop så delade vi upp de bland oss, vi höll tre stycken 

intervjuer gemensamt och resten på var sitt håll.  

3.5 Utformning av intervjuguiden 

Vid utformningen av intervjuguiden diskuterade vi vilken typ av intervju som skulle passa vår 

studie bäst. Enligt Annika Lantz (2013) finns det fyra olika typer av intervjuformer; den 

öppna, den riktat öppna, den halvstrukturerade samt den strukturerade. Vi valde att använda 

oss av den halvstrukturerade tekniken på grund av att samtalet då blir mer flexibelt och det 

finns då en chans att frågor som egentligen inte var tänkta från början uppstår spontant, vilket 

kan medföra svar som är betydande för studien (Lantz 2013, s 47). Bryman (2012) menar på 

att de flesta av frågorna bör vara så öppna som möjligt eftersom de då ger respondenten 

utrymme för att kunna tänka fritt och kunna svara med sina egna ord (Bryman 2012, s 243). 

Även om vi lade vikt vid att de flesta av frågorna skulle vara så öppna som möjligt hade vi 

trots allt med en del slutna frågor. För att undvika endast ett enkelt svar från respondenten 

som “ja” och “nej” försökte vi lägga till en följdfråga som “Varför?”, “Hur upplevde du det?” 

eller dylikt.  

  

Under utformningen av intervjuguiden är det viktigt att fundera på vilken grad av 

standardisering samt strukturering den har. Standardisering innebär den grad av utformning 

samt vilken ordning intervjufrågorna har och med strukturering menas i vilken utsträckning 

intervjupersonen har fritt för att tolka frågorna (Patel & Davidson 1991, s 71). Eftersom vi 

kom fram till att vi skulle använda oss av halvstrukturerade intervjuer innebär det att graden 

av standardisering är relativt hög. En halvstrukturerad intervju innebär att de flesta av 

frågorna vi ställer redan är planerade men att det finns utrymme för att kunna ställa spontana 

frågor som kan dyka upp under intervjuns gång (Patel & Davidson 1991, s 72). Vi ville även 

att graden av strukturering skulle ligga på en så låg nivå som möjligt för att den svarande 

skulle kunna få utrymme för att tolka frågorna fritt och inte bli låst i en massa ja- och nejsvar.  

 

Guiden delades in i åtta olika kategorier; Inledande frågor, flexibilitet, work-life balance, 

tillgänglighet och digitalisering, konflikter som kan uppstå inom work-life balance, 

familjerelaterade frågor, effekter på flexibilitet samt frågor som är specifikt ställda om just 

rollen som mellanchef.  

  

En annan teknik vi använde oss av är tratt-tekniken (Patel & Davidson 1991, s 74). I vårt fall 

innebar det att frågorna i början av intervjun var mer generella och neutrala, då ställde vi 

frågor som “Inom vilken bransch arbetar du?”, “Hur gammal är du?”, Har du barn?” och så 

vidare. Efter dessa frågor ställdes bredare och djupare frågor där utrymme för fri tolkning 
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fanns för respondenten. Några frågor som guiden innehöll var “Hur ser du på relationen 

mellan ditt arbete och ditt övriga liv?”, “Kan du beskriva dina känslor innan du går till jobbet 

respektive när du kommer hem från jobbet?” samt “Känner du någon gång att arbetet tar tid 

från ditt övriga liv?”. Allt eftersom intervjun gick blev frågorna mer och mer specifika och då 

vår studie handlar om mellanchefers livspussel ställdes frågor som “Anser du som mellanchef 

att du har en större press på dig än de övriga i organisationen?” och “Hur skulle du beskriva 

krav från dina chefer kontra krav från dina anställda?”. Efter att ha konstruerat ihop en bra 

grund till en intervjuguide återstod att kontrollera frågorna en extra gång för att eventuellt 

upptäcka frågor som upprepas eller om någon fråga kunde utvecklas eller kombineras med 

följdfrågor som “På vilket sätt?”, “Varför?” och “När?”.’ 

  

Innan vi utförde våra nio intervjuer gjorde vi en så kallad pilotintervju. En pilotintervju 

innebär att forskaren anordnar en intervju med en person som är oberoende av studien, för att 

kunna upptäcka om det är någon fråga som behöver justeras eller dylikt i intervjuguiden 

(Bryman 2011, s 258).  

  

3.6 Genomförande av intervjuer 

 

Första steget för oss var att ta kontakt med våra respondenter. Eftersom vi båda arbetat 

tidigare valde vi att kontakta de mellanchefer som vi stött på under den tiden vi arbetat. Vi tog 

även kontakt med kommunen samt vänner till oss som hade kontakter till olika mellanchefer. 

Vi tog kontakt genom att både maila och ringa de som för oss var potentiella respondenter. I 

mailet informerade vi de utvalda personerna om vilka vi var, varför vi genomförde studien 

och vad syftet med studien var samt ungefär hur lång tid intervjun skulle ta. 

  

När respondenterna tackat ja till att delta i vår studie lät vi dem själva bestämma plats för 

intervjuerna. Det gjorde vi för att de skulle känna sig så trygga som möjligt och även för att vi 

ville göra det enkelt för dem att delta i vår studie. I början av våra intervjuer informerade vi 

respondenterna om de etiska principer vi följde så att de skulle känna sig trygga i situationen 

samt kunna vara helt ärliga i de svar de gav oss. Vi frågade även om det var okej att vi spelade 

in intervjuerna, samt delgav i samband med det att vi efter avslutad uppsats skulle radera det 

inspelade materialet. Sju av intervjuerna höll vi på respondenternas arbetsplatser, en hölls 

hemma hos en respondent och en i ett grupprum på Karlstads Universitet. Intervjun som hölls 

hemma varade i cirka 20 minuter och den som hölls på universitetet varade i cirka 60 minuter. 

De andra intervjuerna som hölls på respondenternas arbetsplatser varade fyra av intervjuerna i 

cirka 30 minuter och resterande tre intervjuer i cirka 40 minuter.  

  

Den intervjumetoden vi valde att använda oss av liknande mest den semistrukturerade. Enligt 

Bryman (2011) kännetecknas en semistrukturerad intervju av att intervjuaren har en 

uppsättning frågor som generellt sett kan ses som ett frågeschema, men där ordningsföljden 

på frågorna varierar. Intervjuaren har också en tendens att ställa följdfrågor till det som 

uppfattas som viktiga svar (Bryman 2013, s 206).  Det passade in på våra intervjuer eftersom 

vi beroende på respondentens svar gärna ställde följdfrågor eller hoppade vidare till en annan 

fråga som var mer relevant till svaret vi fått. Det som fungerade mindre bra var att vi under 
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den första intervjun märkte att många av de frågor vi ställde gjorde att respondenten svarade 

på flera frågor samtidigt. Därför försökte vi efter första intervjun att ändra om frågorna till 

mer varierade och avgränsade, så att respondenten inte skulle lyckas svara på alla frågor i ett 

svar. Vi försökte även ställa fler följdfrågor. 

  

Vi försökte genomföra de flesta av våra intervjuer tillsammans men några utav dem fick vi 

genomföra själva på olika håll, eftersom vi intervjuade respondenter från olika städer i 

Sverige. Vi upplevde att våra respondenter under intervjuerna verkade trygga i 

intervjusituationen oavsett om vi var två eller en, även om några av dem verkade en aning 

nervösa över situationen. Bryman (2013, s 208) diskuterar utifrån tidigare forskning faktumet 

att närvaron av mer än en intervjuare sannolikt inte gör att själva intervjun blir bättre eller 

säkrare.  

  

3.7 Presentation av respondenterna 

 

De personerna som vi intervjuade kommer listas nedan. Dock kommer vi av 

konfidentialitetsskäl inte skriva ut personernas riktiga namn utan kommer att använda oss av 

fiktiva. Annan information som kommer skrivas med är om personen arbetar inom offentlig 

eller privat sektor, vilken bransch de arbetar i, vilket civilstånd de har, om de har barn och 

vilken ålder de är i. Dessa faktorer använder vi oss senare av i analysen och är därför viktiga 

att belysa i tabellen.  

 

Tabell 1. Presentation av respondenter 

 

Fiktivt namn: Sektor: Bransch: Civilstånd:  Barn?  Ålder: 

Charlotte Offentlig Bemanning Singel Nej 32 

Viktor Privat Byggarbete Sambo Nej 22 

Johanna Privat Callcenter Sambo Ja 31 

  

Jasmine 

  

Offentlig 

 

Kommunal förvaltning 

  

Gift 

  

Ja 

  

45 

Patrik Privat Restaurang Singel Ja 38 

Amanda Privat Retail  Sambo Nej 23 

Ellinor Privat Restaurang Sambo Ja 29 
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Vendela 

  

Offentlig 

 

Kommunal förvaltning 

  

Gift 

  

Ja 

  

51 

Daniel Privat Retail Sambo Ja 38 

 

3.8 Databearbetning och analysprocessen 

Vid intervjuerna frågade vi respondenterna om det var okej om vi spelade in samtalet för att 

sedan lättare kunna bearbeta materialet. För att vara helt säkra på att intervjun spelades in och 

att inget strul med tekniken skulle sabotera datainsamlingen så använde vi oss båda av var sin 

mobiltelefon med bra ljudkvalitet på de intervjuerna som vi var på båda två. Transkriberingen 

valde vi att börja med redan samma vecka som intervjuerna hölls på för att kunna komma 

igång med databearbetningen i lagom tid. Transkriberingen gick till som så att vi lyssnade på 

det inspelade materialet samtidigt som vi skrev ner orden i ett word-dokument på datorn. Vi 

pausade med jämna mellanrum för att hinna skriver ned allt som sades och för att inte 

glömma av något.  

  

Grounded Theory innebär att forskaren förutsättningslöst utgår från empiriskt arbete när han 

eller hon startar med sin studie (Patel och Davidson 1991, s 32). Det är den här typen av 

arbetssätt vi har använt oss av när vi har kodat våra intervjuer, genom att vi förutsättningslöst 

har använt oss av det vi anser har varit den viktigaste informationen för studiens syfte. Det här 

använde vi oss av efter transkriberingen och gick till på det sättet att vi valde ut nyckelord när 

vi gick igenom transkriberingarna som vi sedan kategoriserade och klistrade in i ett 

dokument. Nyckelorden kunde exempelvis vara nöjd, balans, barn etcetera som sedan lades in 

under den kategori där den hörde hemma. Kategorierna hade samma namn som de områden vi 

valt att fokusera på i teorin; tillgänglighet, digitalisering, familj och så vidare. 

  

Efter det utgick vi från våra frågeställningar när vi började analysera. Vi har använt oss av en 

analysmetod som liknar en komparativ analys. Aspers (2007) menar att en komparativ analys 

innebär en jämförelse av två eller flera begrepp med avseende på minst ett annat begrepp. Då 

går det att jämföra hur olika personer utifrån olika meningsbyggnader pratar om samma 

fenomen (Aspers 2007, s 192). Ett citat från vår analys där vi använde oss av memos som det 

här: 

Mellanchefen Jasmine känner stress på grund av en omställning på arbetet och finner 

därför inte situationen hälsosam just nu. Arbetar cirka 50 timmar i veckan. Finns där för 

arbetskollegor på sin arbetstelefon efter arbetstid. Upplever att arbetet påverkar barnen. 

 

Här använde vi oss av att leta efter olika uttalanden kring till exempel barn, arbetstid och 

tillgänglighet till arbete. Vi förde samman de teorier och det vi fann var det mest betydande 

för studien ifrån vår komparativa analys. Sedan delades analyskapitlet in i olika delar och vi 

gav dem samma rubriker som våra frågeställningar; ”Vilka centrala upplevelser av work-life 

balance kan urskiljas bland mellanchefer?”, “På vilket sätt påverkar sfärerna arbete och övrigt 
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liv varandra?”, “Finns det skillnader mellan olika branscher och i så fall hur ser de ut?” och 

“Finns det skillnader mellan manliga och kvinnliga mellanchefer och i så fall hur ser de ut?”.   

 

3.9 Validitet och reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2009, s 262) diskuterar hur en del kvalitativa forskare har valt att 

avfärda frågor om validitet, reliabilitet och generalisering eftersom de kommer från 

förtryckande positivistiska föreställningar som står i vägen för kvalitativ forskning. Istället har 

begrepp som tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet introducerats i 

kvalitativ forskning. 

Validiteten bedömer i hur stor utsträckning metoden undersöker vad den är avsedd att 

undersöka. Den hänför sig alltså till giltigheten, till sanningen, riktigheten och styrkan i ett 

yttrande (Kvale & Brinkmann 2009, s 264). I vår studie började vi med att läsa in oss på de 

olika områden som kunde påverka respondenternas work-life balance på olika sätt. Det gjorde 

vi för att kunna försäkra oss om att den intervjuguide vi utformade utifrån teorin gav oss 

möjlighet att ta reda på det vi var intresserade av att studera. Trots att vi upplevde att 

intervjuguiden gav oss svar på det vi ville veta, upptäckte vi bland de första intervjuerna att 

många frågor var väldigt lika varandra samt att respondenterna tenderade att svara på många 

av våra frågor utan att vi behövde ställa dem. Det gjorde att vi kände lite av en oro att vi 

skulle behöva ställa någon fråga som vi redan fått svar på. Vi upplevde också att några av de 

frågor vi arbetat fram var överflödiga. Till exempel ställde vi frågan “Om du stöter på ett 

problem i arbetet, löser du det själv först eller ber du kollegor, familj eller vänner om hjälp?” 

vilket i vi efterhand kan känna inte var så viktig för vår studie och de frågor som vi ville ha 

svar på. Naturligt svarade våra respondenter att de vill lösa problem själva först. Någon som 

också spelade in var att efter vår första intervju märkte vi att vi behövde utöka vår 

intervjuguide med fler frågor, det påverkade validiteten eftersom de senare respondenterna 

fick svara på fler frågor än de första som vi intervjuade.  

  

Reliabilitet anknyter till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet. Inom reliabilitet 

berörs ofta frågan om en studies resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra 

forskare. Det handlar om intervjupersonerna skulle kunna förändra sina svar under en intervju 

och i vilken utsträckning de skulle kunna ge olika svar till olika intervjuare (Kvale & 

Brinkmann 2009, s 263). Om intervjupersonerna skulle framställa sig på olika sätt för olika 

intervjuare och även ändrar uppfattning under intervjuns gång producerar intervjuerna inte en 

tillförlitlig, objektiv kunskap (Kvale & Brinkmann 2009, s 246).  För att respondenterna under 

intervjuerna skulle ge så pålitliga svar som möjligt såg vi till att de fick bestämma vilken 

miljö de ville genomföra intervjun i eftersom vi ville att de skulle känna sig så avslappnade 

som möjligt. Trots det här inträffade det saker under intervjuerna som kan ha påverkat hur 

respondenterna svarade på våra frågor. Några av respondenterna ville att vi skulle besöka dem 

på deras arbetsplatser, varav vi blev placerade i fikarummet för att genomföra intervjuerna. 

Under intervjuerna kunde det då dyka upp annan personal som precis anlänt till arbetet, det 

tror vi kanske kan ha haft en påverkan på hur mycket respondenten vågade öppna upp sig och 

svara ärligt på våra frågor. Vid en annan intervju ringde respondentens barn, det gjorde att 
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hon blev avbruten precis i svaret på en av våra frågor och hade svårt att fortsätta efter hon 

tagit samtalet. Några av våra respondenter var under intervjuerna märkbart nervösa, så som vi 

upplevde det. Vilket vi också tror kan påverka pålitligheten i deras svar. 

  

En annan faktor som kan ha påverkat reliabiliteten i vår studie kan vara vår egen ovana och 

saknad av erfarenheter att genomföra intervjuer. Vi upplever inte att vi varit så nervösa över 

själva intervjuerna utan mer om respondenternas uppfattning av våra frågor, att de kanske inte 

skulle svara tillförlitligt om de inte förstod de frågor vi ställde. 

  

3.10 Etik 

Under studiens gång och framförallt vid genomförandet av intervjuerna var det viktigt för oss 

att vi genom hela processen följde de forskningsetiska kraven. Enligt Vetenskapsrådet (2011) 

bör en forskare ta hänsyn till de fyra huvudkraven, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011, s 6). 

  

Informationskravet innebär att det är viktigt att tala om för de deltagande i studien vad studien 

har för syfte och att det är frivilligt för dem att delta. Syftet med informationskravet är att 

informationen om studien ska vara så tydlig som möjligt och att de deltagande kan bestämma 

själva om de vill delta baserat på informationen eller inte (Vetenskapsrådet 2011, s 7). För att 

uppfylla informationskravet började vi redan vid första kontakten med respondenterna att 

informera kring vilka vi var, vad vi undersökte i studien samt varför vi gjorde det. Vi ville ge 

dem en klar bild av vilken typ av studie de deltog i och hur vi skulle gå tillväga för att 

genomföra studien.  

  

Samtyckeskravet innebär att de deltagande i studien måste ge sitt samtycke till att vara med i 

studien, de måste själva godkänna sin medverkan. De har också rätt till att självständigt styra 

över hur mycket de vill delta och på vilka villkor (Vetenskapsrådet 2011, s 9). Vi informerade 

våra respondenter om att intervjuerna skedde på deras villkor, att de kunde avbryta när de 

ville och säga ifrån om vi ställde för personliga frågor. Vi lät även dem bestämma plats för 

intervjuerna för att vara tillmötesgående och ge dem trygghet.  

  

Konfidentialitetskravet handlar om att de deltagande i en undersökning ska garanteras största 

konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig ska 

kunna ta del av dem (Vetenskapsrådet 2011, s 12). Det här kravet informerade vi noga om 

eftersom vi fick lov av alla respondenter att spela in intervjuerna och sedan försäkrade vi för 

respondenterna att vi efter avslutad uppsats skulle radera allt inspelat material. Vi berättade 

även för dem att vi i uppsatsen skulle använda fiktiva namn och att de därmed skulle förbli 

anonyma under hela processen.  

  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som lämnas av de deltagande i studien inte används 

till annat än studien. Det innebär också att den informationen som framgår genom studien får 

inte användas som beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde (Vetenskapsrådet 2011, s 
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14). Allt som sades under intervjuerna försäkrade vi våra respondenter skulle stanna mellan 

oss och att allt som sades var material till vår studie och att de inte behövde vara oroliga att 

uppgifter som de gav oss skulle användas till annat.  
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4. Analys och resultat 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för vad vi har kommit fram till i studien. 

Frågeställningarna är de vi har utgått ifrån och i sammanfattningarna efter varje del kommer 

vi att besvara dem. Vi kommer även att dra paralleller mellan de teorier vi har använt oss av 

och datainsamlingen från intervjuerna. Delarna i den här delen av studien är uppdelade i fyra 

kategorier, med samma namn som frågeställningarna.  

  

De frågeställningar som besvaras är:  

• Vilka centrala upplevelser av work-life balance kan urskiljas bland mellanchefer? 

• På vilket sätt påverkar sfärerna arbete och övrigt liv varandra?  

• Finns det skillnader mellan olika branscher och i så fall hur ser de ut?  

• Finns det skillnader mellan manliga och kvinnliga mellanchefer och i så fall hur ser de 

ut?  

  

4.1 Vilka centrala upplevelser av work-life balance kan urskiljas bland mellanchefer? 

 

Figur 3. Egenkonstruerad modell över de centrala upplevelserna av work-life balance bland 

mellancheferna  

4.1.1 Trivsel och prioriteringar 

Den röda tråden genom intervjupersonernas upplevelse av balansen mellan deras övriga liv 

och arbetet är att de överlag trivs med sin livssituation. Trenden bland respondenterna är att 

de är nöjda med hur deras vardag ser ut. Dock finns det önskningar om att arbetstempot inte 

borde vara lika högt som det är och att gränsen mellan arbetet och fritiden var mer tydlig och 

att arbetstimmarna ska vara färre. Amanda menar att det som får henne att trivas så bra är att 

hon tycker att arbetet är roligt. Det som får henne att vilja fortsätta med sitt nuvarande arbete 

som mellanchef är på grund av att man utvecklas genom att lära sig mycket nytt.  

  

Det finns de mellanchefer i vår studie som anser att de prioriterar sitt övriga liv framför sitt 

arbete. Vi ser dock inget samband mellan de som inte är nöjda med sin tillvaro och de som 

säger sig prioritera sitt övriga liv mer än arbetet. Det här betyder att valet att prioritera 

familjen inte har något att göra med att personen i fråga är missnöjd med sin position som 
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mellanchef. Det framstår i själva verket så att de som har valt att göra på det sättet har hittat 

en tillfredsställande balans mellan arbetet och det övriga livet.  

  

En nämnvärd upptäckt är också att respondenterna som anser sig prioritera sitt arbete inte 

alltid verkar vilja göra det. De som känner så ser det mer som ett tvång eller som en 

nödvändig del av arbetet att vara tillgänglig även efter ordinarie arbetstid även om deras högre 

chefer inte begär det och menar på att de högre cheferna också förväntar sig att de ska vara 

tillgängliga även efter arbetstid. Bergman och Gustafson (2008, s 13) menar på att 

tillgänglighet till arbetet i det övriga livet är medveten eller omedveten men den kan även vara 

frivillig eller påtvingad.  

  

4.1.2 Krav och kontroll i arbetet 

En tendens bland mellancheferna är att de upplever sitt arbete och det övriga livet som 

hektiskt och att de har ett mycket högt arbetstempo, där stress ofta är inblandat. Enligt Allvin 

(2006) uppstår stress när en individ känner att de krav hen upplever är högre än vad personen 

anser sig klara av (Allvin 2006, s 137). Enligt Karasek och Theorell (1990) finns det nämligen 

ett samband mellan just graden av kontroll samt krav och en persons psykiska välmående. 

Deras modell visar sambandet mellan krav och graden av beslutstagande och vad som sker i 

en persons psyke vid olika nivåer (Karasek och Theorell 1990, s 31f). Enligt Bernin (2003) 

befinner sig de flesta chefer i det aktiva fältet (se figur 4), vilket innebär att de anser sig ha 

höga krav men som kompenseras med att de även har hög kontroll, vilket gör att de inte 

känner sig lika pressade och stressade som en person som enbart känner höga krav men ingen 

kontroll (Bernin 2003, s 5) 

  

Vår studie visar att det finns ett starkt mönster bland respondenterna att befinna sig i det 

aktiva fältet i Karaseks och Theorells krav- och kontrollmodell. Viktor som dock hade ett 

arbete med höga krav men relativt låg kontroll hamnar istället i “det högt belastade” fältet i 

modellen. Trots det här ansåg han inte att omständigheterna på något sätt påverkade hans 

välmående. Karaseks och Theorells krav- och kontrollmodell visar dock att personer med en 

sådan ställning riskerar symptom så som stress, ångest och depression. Dock bör tilläggas att 

Viktor enbart har haft positionen som mellanchef under ett år. Jämför vi Viktors arbete med 

de övrigas arbete så kommer vi fram till att han faktiskt känner sig minst pressad och stressad 

än de övriga mellancheferna. Det finns kanske en förklaring till det här och anledningen till 

att han inte känner samma psykiska påfrestning som de andra är då han till skillnad från dem 

inte har samma krav på sig för att vara tillgänglig till personalen utan är mest ansvarig för att 

hans underställda ska göra sitt jobb på plats.  
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Figur 4. Egen tolkning av Karaseks och Theorells krav- och kontrollmodell, med egna 

kommentarer om var mellancheferna i denna studie befinner sig.  

  

Det leder tanken vidare till hur dessa mellanchefer står ut med all den stress som deras arbeten 

medför. Precis som ovan nämnt handlar det om den grad av krav respektive kontroll som de 

upplever sig ha. En annan nyckel till att trivas med sitt arbete tror vi har att göra med den 

motivation de har för att orka jobba i det höga tempot. Motivation är något som vi i 

teorikapitlet i den här studien inte kunnat läsa in oss på av på grund av tidsbrist. Dock är det 

en faktor som framkom bland våra respondenter ändå. Det som motiverar våra mellanchefer 

mest är den personliga utvecklingen och arbetskamraterna.   

 

Trots att den förförståelse vi hade om att mellanchefer lever ett liv med många höga krav och 

snäva tidsscheman, verkar våra mellanchefer vara relativt nöjda med den livssituation de 

befinner sig i. Valet att prioritera sin familj och inte arbetet i sitt övriga liv verkar inte ha 

något samband med att de inte trivs på sitt arbete som man kanske kan tro utan verkar bara 

vara en lösning på en sund balans mellan de två olika sfärerna. Vi hade innan en förutfattad 

mening om att mellanchefer ofta känner sig stressade, som verkar stämma bland 

respondenterna i den här studien. Det visar sig att mellancheferna anser sig ha höga krav som 

ger en viss puls men på grund av den höga graden av kontroll tror vi att de kan hantera den 

pressen på ett sunt sätt. Det här påvisar att graden av kontroll kan ha ett samband mellan 

huruvida stressen upplevs, vilket i sin tur kan påverka upplevelsen av personens work-life 

balance. En annan bidragande faktor till trivsel i arbetet är den personliga utvecklingen samt 

kollegorna.  

 

4.2 På vilket sätt påverkar sfärerna arbete och övrigt liv varandra? 

4.2.1 Digitalisering leder till större tillgänglighet  

Work-life balance handlar som tidigare nämnt om balansen mellan arbetet och det övriga 

livet, men hur påverkar egentligen de olika sfärerna varandra? Vi kan tydligt se att samtliga 
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respondenter mer eller mindre påverkas av den ena sfären, i den andra. Framför allt är det 

arbetslivet som verkar vara den sfär som har störst benägenhet att ta över det övriga livet. Den 

största orsaken till det verkar grunda sig i den tekniken mellancheferna använder sig av 

eftersom det då oftast handlar om mobiler eller datorer som används både till arbetet och 

privat. Användningen av teknologi efter arbetstid leder till att arbetstiderna tenderar att öka, 

då arbetet blir mer lättåtkomligt i hemmet (Boswell och Olson-Buchanan 2007, s 596). Ett 

mönster är att respondenterna anser att användningen av arbetsrelaterad teknologi även leder 

till att tillgängligheten till sina medarbetare blir lättare. Denna situation ses som både positiv 

och negativ. För Charlotte som jobbar inom bemanningsbranschen kan tillgängligheten till 

arbetet bli en hög stressfaktor. När hon exempelvis får ett sms om att någon av hennes 

konsulter är sjuk måste hon då genast försöka skaffa någon ny person till det arbetspasset 

även om hon inte befinner sig på kontoret. Det som är problematisk i hennes fall jämfört med 

de andra mellancheferna är att hon har hand om väldigt många personer som dessutom arbetar 

olika skift, vilket innebär att hon måste vara tillgänglig på dygnets alla timmar, även 

ofrivilligt. Hon upplever att hennes arbetssituation har gjort att hon inte har någon bra balans 

och det är det som har fått henne att ta beslutet att söka sig vidare till en annan arbetsplats där 

hon hoppas på att sfärerna inte smälter ihop på samma sätt. Hon beskriver det så här:  

  

Jag har ju haft en arbetssituation som har gjort att jag inte har haft någon bra balans och 

det är också en del av det som gör att man söker sig vidare. Jag har en kund som jobbar 5-

skift, vilket innebär att man jobbar dygnets alla timmar, alla dagar i veckan (…) och de 

behöver folk när folk är sjuka, folk blir sjuka när som helst vare sig det är helg eller kväll. 

Jag har ju haft ett ensamt ansvar för dem, och de har haft mellan 50–80 personer där och 

jag tror jag räknade till att det var 17 olika skiftlag så det är klart att det blir bara kaos, så 

att jag har haft en tillgänglighet som har varit enorm. Sen kanske man inte alltid jobbar 

men man måste alltid ha koll på jobbet och när det kräver så spelar det egentligen ingen 

roll vad du gör, då får du liksom hantera det. Så min balans har varit väldigt dålig kan 

man säga. 

  

Även de mellancheferna från restaurangbranschen verkar vara de som påverkas mycket av 

obalansen. Patrik och Ellinore tar med sig många tankar från jobbet hem medan 

respondenterna som jobbar kommunalt känner att de kan koppla bort de tankarna genom att 

antingen välja att inte svara på onödiga mail eller sms eller att faktiskt helt försöka fokusera 

på familjen när väl hemma. Jasmine som arbetar inom den kommunala förvaltningen 

beskriver det som att “det är ett val man gör”.  

  

4.2.2 En mellanchefs familjesituation  

En annan intressant upptäckt är att de mellanchefer som har jobbat längre på en och samma 

arbetsplats eller har flera års erfarenhet av att vara i samma slags position som en mellanchef, 

tycks hantera de krav och den stress som arbetet medför lättare. Daniel som arbetar inom 

retailbranschen berättar att han tidigare arbetat som chef på ett annat företag och under en 

tioårsperiod lät han sambon och barnen komma i andra hand. Han berättar:  

  

Ja, jag känner att jag fokuserar på familjen, det är min grej. Men så har det inte alltid varit 

förstås (...) jag har drivit egen butik för några år sedan och då har det ju varit arbetet som 
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har kommit först och sambon och barnen i andra hand… men så har man ju lärt sig med 

tiden att det kanske inte var värt det, men nu har jag lärt mig att chilla. 

  

Hans förra arbete medförde en obalans som blev mycket påtaglig och den gick dessutom ut 

över hans sambo och orsakade irritation. Där han arbetar idag tar han medvetet inte på sig mer 

arbete än de 50 timmar han är anställd för att jobba per vecka och delegerar ut det arbete till 

andra anställda som han känner att han inte hinner med. Samma strategi kan vi urskilja från 

även de personer som varit yngre, eller inte har arbetat lika länge som mellanchef. De 

beskriver att det varit mycket stress och fler arbetstimmar än en vanlig arbetsvecka de första 

åren men att det med tiden har lugnat ner sig och att de ser framtiden mer ljus på det sättet att 

tempot och balansen börjar stabilisera sig. Det som sker hos våra respondenter som upplever 

obalans är att pressen och stressen ökar och påverkar på olika sätt. Sömnproblem, utmattning, 

irritation på personer som befinner sig runt omkring samt påfrestningar på psyket som 

minnesstörningar är de symptom som våra intervjupersoner drabbas av.  

  

Jasmine som jobbar inom en kommunal förvaltning menar att även hennes familj påverkas av 

att hon arbetar så mycket trots att hon försöker stänga ute jobbet efter arbetstid. Hon berättar 

att hennes man och barn vid flera tillfällen har påpekat att hon lägger ner för mycket tid på sitt 

arbete. Hon berättar att hennes barn brukar säga att “alla andra är alltid viktigare”. Även 

Johanna förklarar att hon har haft konflikter med sin omgivning om att hon borde trappa ner 

på arbetet och försöka balansera bättre och berättar:  

  

Ja jag gjorde ju det. Men samtidigt så var det lite såhär “fast ja fast jo fast”. Man ursäktar 

och tänker att de förstår ju inte riktigt, för de förstår ju inte eftersom att de inte är i min 

sits. Men när man tänker efter så förstår man ju dem. Men det var mer förr, när jag inte 

hade barn.  

  

Som Johanna sa så arbetade hon mer innan hon fick barn. Bland mellancheferna finns det ett 

samband mellan att ha barn och tiden de vill lägga på arbetet. De mellanchefer i vår studie 

som har barn försöker att avgränsa arbetet mer när de väl är hemma. Daniel berättar 

exempelvis att arbetet nu efter att han har fått barn är prioritet två eller ännu lägre ner på 

prioritetslistan i dagsläget. Amanda menar på att så mycket som hon arbetar nu, inte kommer 

att fungera när hon väl får barn i framtiden. Då kommer hon inte att kunna stanna på arbetet 

efter ordinarie arbetstid eftersom barnen behöver bli hämtade på dagis. Patrik som har sina 

barn varannan vecka lägger även han ner mindre tid på arbetet den veckan som han har 

ansvaret över dem. Han försöker då att inte arbeta kvällar eller helger. Om han dock får ett 

samtal som innebär att han måste åka ner till arbetet prioriterar han det. Johanna är ett solklart 

exempel på att det var efter att hon fått barn som hon känner att jobbet nu får komma i 

andrahand. I och med att hon fick sitt första barn så har hon något att förhålla sig till och att 

hon då får bestämma sig för att inte lägga ner lika mycket tid på arbetet. Förut kände hon att 

hon kunde hålla ett högre tempo jämfört med nu. Hon berättar:  

 

Det går lite upp och ner, men just nu, just med balansen när man fick barn, det första 

barnet, så rent direkt kände man att jobbet inte är värt lika mycket som det var innan utan 



 

35 

 

det finns något annat som är viktigare. Jag själv tycker att det är roligt att jobba och jag 

har svårt att hålla ett lågt tempo för jag tycker att det är roligt att ha ett högt tempo. Men 

man märker att ibland tar jobbet för mycket tid, det som har gynnat en när man blev 

förälder att man lär sig att stanna upp tidigare. Förut kunde man ju bara köra på och man 

hade inget som begränsade en men nu har man faktiskt något som att “nej, jag måste 

lägga bort telefonen, jag måste gå hem nu, jag måste faktiskt åka för min dotter ska 

hämtas”. Så nu har man lite mer att förhålla sig till, då är det faktiskt lättare att hitta en 

balans, sen får man ju ständigt jobba med att man mentalt får bestämma att nu släpper jag 

jobbet för det här är inte akut, jag kan ta det sen, det är ingen fara liksom.  

  

Obalansen kan bero på två saker, antingen att arbetslivet tar tid från det övriga livet eller 

tvärtom, att det övriga livet tar tid från arbetslivet. Obalansen yttrar sig i påfrestningar från 

arbetet som gör det svårare att fullfölja sina förpliktelser i det övriga livet, som till exempel i 

familjelivet eller att familjen eller andra liknande påfrestningar från det övriga livet gör det 

mer komplicerat att fullfölja sina förpliktelser i arbetet (Noon, et al. 2013, s 343). En tendens 

bland mellancheferna är att det är arbetet som tar över det övriga livet. Det yttrar sig på olika 

sätt, bland annat att lunchrast, träningar och friskvårdstimmar får ställas in och som i sin tur 

påverkar personens hälsa. Mellanchefen Johanna är en av dem som hoppar över lunchen för 

att få mer tid till arbetet; ”Ibland kan det nog tyvärr bli så att jag skippar lunch för att jag vill 

hinna med mer”. Det tar sig också i uttryck genom att det tar tid från att umgås med familj 

och vänner. Respondenten Charlotte berättar att hon ibland får gå ifrån vid middagar med 

vänner för att svara på något viktigt mail eller brådskande sms. Ellinore som jobbar inom 

restaurangbranschen får ibland ta pass på helger om någon blir sjuk och ingen annan av 

personalen kan hoppa in. Det här påverkar inte bara henne utan går även ut över familjen, då 

de oftast brukar fokusera på att umgås under helgen men får under sådana förhållanden ställa 

in det som var planerat.  

  

Det verkar dock inte vara lika vanligt att tankar eller problem från det övriga livet tar upp så 

pass mycket tid på arbetet att det sker en obalans bland våra respondenter. Daniel berättar om 

en period då hans mamma avled och att det tog upp nästan all hans tankekraft under en höst. 

Han berättar: 

 

Ja, min mor gick bort i september förra året, och då är det ju en period när man inte riktigt 

är sig själv, sen är det en period när man ska bearbeta och man ska ta hand om familjen 

och då var jobbet inte viktigt alls. Men jag har en bra chef som coachade mig att ta rätt 

beslut och delegerade ansvar till mina kollegor. Men man ju inte fungera på jobbet, men 

den perioden är snart över, nu har det gått nästan ett halvår sedan och nu börjar man 

fungera normalt igen. Men det är ju sådana exceptionella händelser som påverkar mig 

men vardagsgrejor påverkar mig inte så mycket annars. 

 

Det verkar således bara vara så att tankar från det övriga livet tar över fokuseringen på arbetet 

i extremfall.  

  

Flexibilitet i arbetet är en lösning på att försöka lösa problematiken i obalansen (Allvin, et al. 

2013, s 102). För Patrik i restaurangbranschen var just flexibiliteten det som han uppskattade 
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mest i sitt arbete. Eftersom han lägger ner över 45 timmar på arbetet i veckan, är det viktigt 

för honom att kunna gå ifrån jobbet ibland för att ägna sig åt fritidsaktiviteter som träning 

eller att ta en fika med sin familj. Även för Daniel är möjligheten till ett flexibelt 

arbetsschema av stor betydelse. I och med flextiden kan han lämna jobbet lite tidigare på 

fredagar för att kunna hämta barnen tidigare på dagis och då hinna med att hitta på något 

roligt innan läggdags. Det är inte bara Patrik och Daniel som anser att ett flexibelt 

arbetsschema är gynnsamt utan mellancheferna överlag i vår studie tycker det. Dock kan just 

flexibiliteten även ses som ett problem. Amanda från retailbranschen anser att hon försöker att 

dela upp hennes övriga liv och arbetet så mycket som möjligt i den mån det går. Hon menar 

på att det är viktigt för henne att dela upp det, för att kunna fokusera på en sfär i taget så att 

alla måsten inte kommer över henne på en och samma gång.  

 

  
Figur 5. Modell som visar att det är arbetet som oftast tar över det övriga livet.  

  

Det verkar således vara så att det är arbetslivet som tenderar att ha störst inverkan på det 

övriga livet och inte tvärtom. Den största orsaken till det verkar bland våra respondenter vara 

tekniken de använder sig av såsom jobbtelefon eller jobbdator. Det här gör att de blir mer 

lättillgängliga till arbetet. Ett mönster bland mellancheferna är att de väljer att vara 

tillgängliga under dygnets alla 24 timmar. Det finns dock ett samband bland de cheferna som 

har barn och den tiden de väljer att lägga ner på arbetet. En trend är att de respondenterna som 

har barn också väljer att lägga ner mindre tid på arbetet, fokuserar mer på familjen när de väl 

är hemma och att hitta en balans mellan sfärerna är viktigare. Det som gör den stressiga 

miljön och arbetsförhållandena något lättare för mellancheferna är att de kan utnyttja 

flexibiliteten i arbetet, exempelvis att kunna ta en fika med familjen eller åka iväg och träna 

någon timme.  

  

4.3 Finns det skillnader mellan olika branscher och i så fall hur ser de ut? 

4.3.1 Gränserna mellan arbete och övrigt liv  

Work-life balance visar sig vara en viktig fråga för våra respondenter oavsett vilken bransch 

de arbetar inom. Det framgår att det bland mellancheferna finns både skillnader och likheter 

mellan de olika branscherna och vilka arbetskrav de har på sig. Det framkommer tydligt att 

vissa mellanchefer har en bättre upplevelse av sin work-life balance beroende på vilken 
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bransch de arbetar inom, på grund av de förutsättningar branscherna ger. Bland annat visar det 

sig att Viktor som arbetar inom byggnadsbranschen inte har några svårigheter att utöva 

aktiviteter efter arbetstid eftersom hans arbete inte kräver något av honom när arbetsdagen är 

slut. Han har därför alla möjligheter att kunna ägna sig åt sitt övriga liv fullt ut. När han 

funderar på hur han upplever relationen mellan arbetet och sitt övriga liv och hur det påverkar 

hans välmående uttrycker han sig såhär; “Det påverkar mig bra, mycket bra. Jag mår bra för 

att jag inte är så stressad över att arbeta och samtidigt kunna ha en givande fritid.” Att han 

uttrycker sig så visar att det är viktigt för honom att faktiskt kunna släppa arbetet efter ett 

avslutat arbetspass för att helt kunna ägna sig åt sitt övriga liv helt. Viktor har en väldigt 

tydlig gränsdragning mellan sitt arbete och sitt övriga liv. 

  

Nam (2013, s 1019f) tar upp hur gränserna mellan arbete och övrigt liv själva utvecklas av 

arbetande människor beroende på hur de skiljer mellan arbete och övrigt liv. Hur stark 

gränsen är beror på individen själv. Gränsens styrka karaktäriseras av genomträngning och 

flexibilitet, hur mycket av den ena sfären som tillåts i den andra.  

  

Det framkommer att det bland våra mellanchefer kanske inte alls är helt upp till dem hur 

starka och tydliga gränserna är, eftersom många av dem har ett arbete som kräver att de är 

behjälpliga för kunder, kollegor eller anställda på sin fritid. Vår respondent Charlotte som 

arbetar inom bemanningsbranschen har väldigt svårt att skilja på arbetet och det övriga livet. 

Det här är på grund av att hon efter avslutat arbetspass ständigt får samtal från kunder eller 

anställda med problem som är tvungna att lösas så fort som möjligt för att kunden ska vara 

nöjd, annars vänder sig kunden någon annanstans. Efter arbetstid brukar respondenten umgås 

med familj och vänner, då kan det vara så att hon ibland får gå ifrån en stund för att hon är 

tvungen att lösa ett arbetsrelaterat problem som är akut. Hon berättar: 

  

Jag är ju en sån som kanske i så fall jobbar medans jag umgås. Då så säger jag: ”jag ska 

bara bemanna”, eller, lite så. Jag aktar mig för att boka in saker som är klockan 17.00 för 

jag vet inte om jag kommer ifrån jobbet förrän klockan sju för jag vet inte om jag hinner 

saker i anslutning till att jag slutar. 

  

Hon är försiktig med att boka in saker för tätt efter sitt arbetspass på grund av att hon aldrig 

kan veta innan när hon kommer ifrån jobbet. Det här är något som påverkar hennes övriga liv 

eftersom arbetet ständig får gå före hennes sociala liv och att gå ifrån en stund för att bemanna 

är inget som hon önskar hon behövde göra. En önskan hon uttryckte var; “Det jag vill är att 

kunna stänga av telefonen och gå hem faktiskt. Annars lägger jag gärna tiden för jag vill jobba 

heltid, men jag skulle vilja koppla bort mer kanske när jag väl går härifrån och lämna datorn 

på jobbet.” Att endast få arbeta åtta timmar om dagen är en dröm för henne. Charlotte 

ansvarar för ungefär 60 anställda och hennes anställda kan höra av sig till henne när som helst 

på dygnet, även om hon, som hon säger “försökt fostra” dem till att inte ringa på kvällarna 

och fråga om till exempel sina lönespecifikationer. Även om Charlotte upplever en stor 

obalans mellan sitt arbete och sitt övriga liv var hon väl medveten om vart problemet låg och 

vi förstod att det är något som hon dagligen kämpar med.  
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Bergman och Gustafson (2008) pratar om hur arbetsmarknaden är i behov av arbetskraft som 

är tillgänglig för arbete på olika sätt och i olika omfattning, både i tid och rum. De menar att 

anställningar ofta innebär att en anställd arbetar ett visst antal timmar per vecka, oftast 

belagda inom specificerade arbetstider. Vissa arbetsplatser kräver dessutom att den anställda 

ska vara tillgänglig utöver ordinarie arbetstid, i form av oreglerad arbetstid eller övertid 

(Bergman & Gustafson 2008, s 13). Redan tidigt kan vi bland våra respondenter se skillnader 

mellan branscherna beroende på vad varje arbete kräver av respondenterna. De som har 

arbeten som kräver att de är tillgängliga för arbetsrelaterade mail, samtal eller problemlösning 

efter arbetstid har definitivt svårare att fokusera på sitt privatliv efter en arbetsdag. Det är 

dessutom så att några av mellanchefernas arbeten inte alls kräver att de ska sköta en del av 

arbetet efter arbetstid men eftersom några av dem har så mycket att göra så är de nästintill 

tvungna att arbeta mer hemifrån för att hinna med. De som inte har arbeten som kräver så stor 

tillgänglighet till arbetet efter arbetstid kan även de ägna några tankar till arbetet när de är 

hemma men de nämner också att det inte är något som stör dem märkbart i deras privatliv. 

  

Ytterligare en skillnad vi fick fram gällande byggnadsbranschen i jämförelse med de andra 

branscherna är att byggnadsbranschen inte är lika flexibel och ger inte samma flexibilitet till 

sina chefer som de andra branscherna gör. Visst har mellanchefen Viktor någorlunda 

möjligheter till att börja senare någon dag men det är inte genomförbart utan att först kolla av 

med någon chefskollega så någon är på plats hela tiden, eftersom hans främsta arbetsuppgift 

är att övervaka arbete som utförs av andra. Han har heller inte i jämförelse med de andra 

respondenterna samma möjligheter att planera tiden för sitt eget arbete, eftersom han 

övervakar och hjälper till med problem som uppkommer. Viktor uttrycker sig följande 

angående hans möjligheter att själv planera sitt arbete; “Möjligheterna att planera är inte 

speciellt stora. Eftersom jag hjälper till med saker när det behövs och det går inte riktigt att 

planera”. Han är alltså tvungen att befinna sig fysiskt på plats när hans underställda också är 

där för att kunna övervaka dem och finnas till hjälp för dem om det skulle behövas. Dock är 

det inget som han känner är negativt för honom. 

  

Enligt Hill, et al. (2001) så är en av anledningarna till att det införts mer flexibla arbetsklimat 

att en arbetare ska kunna få möjlighet till att utföra en del av arbetet hemma eller kunna utföra 

privata angelägenheter under arbetstid, för att sedan kunna ta igen det när det passade bättre 

(Hill, et al. 2001, s 49). De chefer som arbetar inom restaurangbranschen har stor flexibilitet 

på det sätt att de kan börja senare och sluta tidigare ibland om de vill eller behöver. Patrik, 

som arbetar inom restaurangbranschen har även stora möjligheter att arbeta hemifrån, som 

han själv uttrycker det: 

  

Ja, mycket kan man göra hemifrån, vi har ju telefon och dator hemma. Men oftast känner 

jag om man ska sköta jobbet till 100 procent så är det bra om man är här men känner jag 

att, nej, jag är skittrött idag, så kan man stanna hemma och arbeta hemifrån. 

  

Patrik nämner även att han har möjligheter till att träna mitt på dagen och även ibland avvara 

någon kvart för kaffe med en bekant. Han vet vad som behöver göras, sen kan han också 
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bestämma själv när det ska göras. Ett tydligt tecken på att han har flexibilitet är att han kan 

välja att arbeta hemifrån om han till exempel är för trött. Hill, et al. (2001) menar att ett 

flexibelt arbetsklimat kan minska risken för obalans mellan arbetet och det övriga livet på så 

sätt att sfärerna kan flyta in mer i varandra och förhoppningsvis underlätta vardagen (Hill, et 

al. 2001, s 49). För Patriks del underlättar nog hans grad av flexibilitet märkbart eftersom han 

menar på att han hinner med allt han vill hinna med i sin vardag. 

De mellanchefer som arbetar inom den kommunala sektorn har det stressigt på arbetet i 

perioder, till exempel vid rapporteringar och årsredovisningar. De känner därför att de 

periodvis kan balansera arbetet och det övriga livet på ett tillfredsställande sätt. Vi kan också 

urskilja skillnader trots att de arbetar båda inom kommunal sektor. Den ena chefen Jasmine 

har barn som bor hemma och den andra har äldre barn som flyttat ut. Jasmine känner en större 

stress och press från arbetet och känner att det alltid är människor som drar i henne och tävlar 

om hennes tid på något sätt. Hon har precis haft hand om en stor omställningsprocess på sin 

avdelning vilket gjorde att arbetet helt tog över under den processen. Hon känner att det 

påverkade hennes hälsa negativt även om det nu har lugnat ner sig en del. Jasmine känner att 

hon har mycket flexibilitet i sitt arbete och påpekar även att det finns en del policys kring 

flextid på hennes arbetsplats. Dock menar hon att hon själv inte har stora möjligheter att nyttja 

flextiden men att det trots det känns skönt att organisationen hon arbetar på har sådana 

policys. Jasmine uttrycker sig såhär: “känslan av att flexibilitetsmöjligheter finns gör nytta för 

mig”. Vendela, i jämförelse med Jasmine, känner inte av samma stress, förutom då i vissa 

perioder. De perioderna vet hon i förväg om och kan oftast planera dem så att de inte tar över 

helt. Under de här perioderna när rapporteringar och liknande sker händer det att Vendela får 

arbeta vissa helger, men de helgerna vet hon om innan därför utlöser det inte samma stress 

och ger inte samma känsla att arbetet tar över.  

  

4.3.2 Enkelt att arbeta hemifrån? Tidsmässig tillgänglighet och digitalisering 

Ett återkommande fenomen är just hur mycket arbete respondenterna lägger ner efter 

arbetsdagens slut, ofta hemifrån. Det innebär som Nam (2013, s 1017) påpekade, att arbetet 

och det övriga livet sammanflätas mer för de mellanchefer som ständig befinner sig 

uppkopplade till arbetet via sina smartphones eller bärbara datorer. Viktor i 

byggnadsbranschen har lättast för att skapa en tydlig gräns mellan arbete och sitt övriga liv. 

Trots att även han är utrustad med en arbetstelefon så ringer inte den i lika stor utsträckning 

som de andra chefernas telefoner efter arbetstid. Han förväntas inte heller alltid svara. Han har 

också svårt att arbeta utanför arbetstid eftersom hans ansvar slutar när hans anställda går hem 

efter sina 8 timmar och då sker inget mer arbete på byggarbetsplatsen. 

  

Charlotte, som befann sig i bemanningsbranschen uttryckte sig på ett sådant sätt att vi 

uppfattade henne som en av de som hade störst arbetsbörda och stressigast bransch. Hon 

upplever stor integration mellan sitt övriga liv och sitt arbete. Hennes arbete innebär att hon 

har ansvar för de olika kunderna till bemanningsföretaget samt de anställda som är ute och 

arbetar hos kunderna. I och med att hon hade anställda som befann sig ute hos kunder som 

arbetade 5-skift dygnet runt alla dagar i veckan innebar det även att hon var tvungen att vara 
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tillgänglig på sin arbetstelefon och sin bärbara dator för kunden dygnet runt alla dagar i 

veckan, för att lösa vakanser och liknande. Nedanstående citat beskriver det här tydligt: 

  

Jag har jättehöga krav från jobbet. Kanske inte från min chef främst utan krav som jag 

ställer på mig själv och framförallt krav från kunder. Vi är ju inom bemanningsbranschen, 

konkurrensen är jättehård och kunderna förväntar sig att vi ska leverera, att vi ska svara, 

att vi ska ordna saker som inte funkar. För dem spelar det ingen roll om det är lördag, 

eller ett nattpass, de behöver sin personal. De betalar oss för det och då ska vi ha folk där. 

  

Villadsen (2017, s 363) beskriver hur smartphones och andra mobila kommunikationsenheter 

förses till anställda med löften om en ökad yrkeskompetens och individuell frihet i sitt 

arbetsliv samt i balansen mellan arbetet och det övriga livet. De menar dock att en 

framväxande forskning visar att användandet av teknik resulterar i ökad stress och 

intensifiering av arbetet. Charlotte är ett exempel på när arbetstelefonen ökar stressen och 

intensifierar hennes arbete, eftersom den hela tiden gör henne tillgänglig. Mellanchefen 

Ellinore som arbetar inom restaurangbranschen har också problem med att hon ofta får sätta 

sig hemma och lösa akuta problem med att bemanna caféet som hon är chef över. Går det inte 

att få in extrapersonal kan det ibland hända att hon själv får hoppa in och arbeta på till 

exempel en lördag.  Det här påverkar i sin tur hennes sambo och hennes två barn eftersom att 

sambon då själv får ta barnen och de får vara utan sin mamma på deras lediga dag 

tillsammans. Som Boswell och Olson-Buchanan (2007, s 594) beskriver så tenderar en 

anställd att engagera sig mer i sin arbetsroll, även när personen inte befinner sig på arbetet, 

när personen ser på arbetsrollen som en viktig del av sig själv. Det här är applicerbart på den 

här mellanchefen eftersom hon talade om att hon var väl medveten om att det är ett val hon 

gör att arbeta som hon gör. Hon nämner även att hon ser på sitt arbete mer som en livsstil än 

bara ett arbete. Vilket säger oss att hon inte avgränsar sitt arbete till bara arbetstid och är helt 

okej med det faktumet. Ellinore uttrycker sig såhär gällande sin arbetssituation: 

  

Ja alltså det blir bara på jobbet så är jag ju 40 timmar i veckan men sen då är det ju mer en 

livsstil än ett jobb, så är det. Så jag skulle nog uppskatta att jag lägger nog egentligen 24 

timmar, eller alltså all vaken tid på att tänka på jobbet. Allt är ju inte bara hemskt heller 

utan det mesta är ju för att det är kul. Att det blir lite sådär att man kommer på tankar och 

idéer och sånt som man vill utveckla. Om det hade varit så hemskt så hade jag inte varit 

kvar heller. Och när någon är sjuk så blir det ju sån tid som man MÅSTE lägga utöver 

mina timmar och det är ju inte lika kul. Lösa konflikter eller så är inte heller kul. 

  

Boswell och Olson-Buchanan (2007, s 594) diskuterar även hur personer som i hög grad 

identifierar sig själva med arbetet är mer benägna att använda kommunikationsteknologier så 

som arbetstelefon och arbetsdator för arbetsrelaterade frågor när de inte är på arbetet. Ellinor, 

som beskriver arbetet som en livsstil, är som tidigare nämnt ofta uppkopplad för 

arbetsrelaterade frågor och kan mer eller mindre alltid sätta sig och lösa arbetsrelaterade 

problem hemifrån, till exempel lösa schemafrågor eller svara på mail. Hon påpekar även att 

hon egentligen inte har något problem med att göra det eftersom hon efteråt kunde känna sig 

ganska stolt över att just hon var den som löste problemet som dykt upp. Även om det innebar 

att hon blev avbruten i någon aktivitet som hon var upptagen i med familjen eller sina vänner. 
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Som Greenhaus och Beutell (1985) beskriver finns det tre huvudkonflikter inom work-life 

balance som människor kämpar med. En fråga som uppkom är om dessa konflikter hanteras 

olika beroende på vilken bransch en mellancheferna arbetar inom. Ur svaren från 

respondenterna kan vi konstatera att det kan påverka hur en individ hanterar olika aspekter av 

dessa konflikterna. Genom att till exempel se det ur tidsaspekten, hur mycket tid de olika 

cheferna lägger ner på sina arbeten framgår det att de som har möjlighet (och kanske till och 

med krav på sig) att arbeta hemifrån kontra de som inte gör det i så stor utsträckning har 

större chans att hamna i konflikt här. De mellanchefer som upplever att arbetet tar tid från det 

övriga livet har önskningar om att de inte skulle behöva lägga ner så mycket tid på att arbeta 

utanför arbetstid. Vår respondent Charlotte uttryckte sig såhär gällande hennes arbetstid och 

att hon ständigt får lägga timmar på arbete efter avslutad arbetstid “Jag gillar att arbeta, jag 

mår bra av det men jag vill lägga åtta timmar per dag. Det jag vill är att kunna stänga av 

telefonen och gå hem, faktiskt. Jag skulle vilja koppla bort jobbet mer kanske när jag väl går 

härifrån, lämna datorn på jobbet.” Hon uttrycker en ständig strävan efter att få arbeta mindre 

eftersom hon upplever att arbetet tar för mycket tid från hennes övriga liv.  

  

I förhållande till den stressbaserade konflikten (Greenhaus & Beutell 1985, s 80), har vi 

jämfört med hur stressiga respondenterna beskriver sina arbeten och hur mycket 

tankeverksamhet de lägger ner på arbetet efter avslutad arbetstid. Faktum är att alla 

respondenter ägnar några av sina tankar åt arbetet på eftermiddagarna eller kvällarna. Men de 

är också noga med att säga att inte allt är negativt. Vissa av deras tankar handlar om hur bra 

deras kollegor är eller hur roligt det hade varit på arbetet under dagen. Till viss del handlade 

om vad som skulle göras nästa dag, som en liten genomgång för dem själva som de uttrycker 

sig, för att känna att de har kontroll över situationen. En av cheferna inom den offentliga 

förvaltningen uttryckte det såhär när vi frågar om hon påverkas av att tänka på arbetet efter 

avslutad arbetstid: 

  

Njae, det tycker jag inte att det gör. Inte på det sättet mer än att man grubblar då. Det kan 

ju vara så att man har svårt för att sova. Det är väl det då, att det finns kvar i huvudet. Att 

det tar några timmar tills man somnar. Sömnproblem kan man få. 

  

Vendela har alltså tendenser att tänka så pass mycket när hon ska sova att hon ibland upplever 

att det är jobbigt. Trots det här säger hon inte uttryckligen att det är något hon lider av. 

Faktum att hon istället tar upp att hon ofta tänker på hur bra arbetskollegor hon har.  

  

De två mellanchefer som arbetar inom retailbranschen har båda två många olika 

arbetsuppgifter. Samtidigt som de sköter personalfrågorna, schemaläggning och resultat för 

butikerna så arbetar de även som säljare i butikerna. Vilket gör att en dag med mycket kunder 

ofta resulterar i att de inte hinner de övriga administrativa arbetsuppgifterna som de också 

ansvarar för. Det i sin tur leder till att de ofta tar med arbetet hem och till exempel svarar på 

mail eller schemalägger efter arbetstid. Eller att de började dagen tidigare för att kunna beta 

av administrativa arbetsuppgifter innan butikens öppettider. Dock menar de båda att deras 

situation inte är problematiskt utan att det känns okej för dem att arbeta på det sättet.  
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Vidare blir det väldigt tydligt för oss att våra respondenter faktiskt känner att de har hamnat i 

rätt bransch och att det är roligt och givande att arbeta så mycket som de gör, även fast det 

kanske inte alla dagar känns lika kul. De är väldigt noga med att tala om arbetet inte hade 

varit roligt så hade de sökt sig vidare till andra arbeten. Dessutom blev det tydligt för oss att 

branschen spelar en stor roll i hur stora möjligheter en individ har till att skapa balans. Det 

beror otroligt mycket på hur mycket av arbetet som sker på plats och hur mycket av arbetet 

som individen kan, bör eller förväntas sköta hemifrån efter avslutad arbetsdag. Tabellen 

nedanför visar en jämförelse branscherna mellan.  

  

Tabell 2. En jämförelse mellan mellancheferna i de olika branscherna 

  

    

  

Mellanchefer 

  

  

Flexibilitet 

  

Tillgänglighet 

efter arbetstid 

  

  

Balans 

mellan 

arbete och 

övrigt liv 

  

  

Byggnadsbranschen  

  

  

Viktor 

  

Medel 

flexibilitet 

  

Behöver inte 

vara tillgänglig 

  

  

Känner 

balans 

  

Rekryterings- och 

bemanningsbranschen 

  

  

Charlotte 

  

Storflexibilitet 

  

Behöver alltid 

vara tillgänglig 

  

Känner att 

arbetet tar 

över 

  

  

  

Callcenterbranschen 

  

  

  

Johanna 

  

  

Stor 

flexibilitet 

  

  

Behöver alltid 

vara tillgänglig 

  

  

Känner att 

arbetet 

periodvis tar 

över 

  

  

  

  

Restaurangbranschen 

  

  

  

Ellinore, 

Patrik 

  

  

  

Stor 

flexibilitet 

  

  

Behöver alltid 

vara tillgängliga 

  

  

Känner att 

arbetet tar 

över, att 

deras arbete 

är mer en 

livsstil 
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Retailbranschen  

  

Amanda, 

Daniel 

  

Låg 

flexibilitet 

Behöver vara 

tillgängliga 

ibland 

  

  

Känner 

balans 

  

  

 Kommunal förvaltning 

  

  

  

Vendela, 

Jasmine 

  

  

  

Lågflexibilitet 

Behöver inte 

vara tillgängliga i 

stor utsträckning 

  

Vendela 

känner 

balans, 

Jasmine 

känner att 

arbetet tar 

över 

  

 

  

4.4 Finns det skillnader mellan manliga och kvinnliga mellanchefer och i så fall hur ser 

de ut? 

4.4.1 Kvinnorna mer oroliga 

Det framkommer tydligt i att det skiljer sig mellan de kvinnliga och manliga respondenterna 

även om det är något som vi valt att inte lägga stor vikt vid i studien. Så även om skillnaderna 

inte är så stora så är det ett faktum att de finns. Det genomgående är att kvinnorna faktiskt 

visar mer stress över saker de inte hinner med på hemmaplan på grund av sitt arbete. Även om 

männen också i viss mån uttrycker sig att de gärna hade haft mer tid med sina barn framförallt 

och även för andra aktiviteter. Kvinnornas svar på våra frågor säger oss att de är mer oroliga 

och stressade för det de missar med barnen och sitt sociala liv. Som mellanchefen Johanna 

uttryckte det när vi ställde frågan om hon uppfattar att hennes arbete påverkar hennes dotter: 

  

Nja jag tror inte det, inte nu i alla fall. Men (...) det är nog mer för att jag prioriterar så att 

hon inte ska märka av det, mer än min sambo, som kommer på andra plats liksom, i och 

med att hon är så liten och kan definitivt inte rå för att mamma jobbar. 

  

Uttalandet tyder på att hon planerar sitt arbete på ett sådant sätt så att hennes dotter inte ska 

påverkas av det. Hon berättar även att hon för något år sedan upplevt att människor runt 

omkring henne bett henne att varva ner lite med arbetet, vilket också en annan kvinnlig 

mellanchef talar om för oss att hon varit med om. Ingen manlig mellanchef nämner att det är 

något som hänt dem vilket visar på att människor omkring kanske har lättare för att säga till 

stressade kvinnor än stressade män. Det kan vara för att det fortfarande är helt okej att en man 

arbetar väldigt mycket, till skillnad från kvinnor som idag ska arbeta lika mycket som män 

men som fortfarande förväntas vara samma ”hemmamammor” som för flera decennier sedan, 

när kvinnor inte ännu arbetade. Som Johanna uttryckte det ”Det är väl mer att ens omgivning 

har bett en att trappa ner och backa lite, att man får jobba mindre. Sagt att du får försöka 
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liksom balansera bättre.” Hon menar också att hon förstår till viss del varför hennes 

omgivning reagerade på hur mycket hon arbetade för det visste hon själv, samtidigt som hon 

kände att de inte riktigt förstod för de var inte inne i branschen på samma sätt som hon. 

  

Mellanchefen Daniel har innan sitt nuvarande arbete haft ett annat krävande arbete vilket 

påverkade hans relation till sin fru väldigt negativt på det sätt att hon skötte allt med barnen 

och hushållsarbetet. Han lämnade barnen på morgonen men kom inte hem förrän klockan 

20.00-21.00 på kvällarna. Daniel berättade ”Jo men hon fick ju göra allt hemma och då blev 

hon trött och kanske inte lika positivt inställd till mitt arbete som jag var (…)”. 

  

4.4.2 Tillgänglig för familj, tillgänglig för arbete? 

Bergman och Gardiner (2007, s 400) menar att vara tillgänglig innebär att vara närvarande i 

tid, skapa utrymme och vara lyhörd för andras behov och önskemål, så som ens arbetsgivares 

eller familjs behov. Mellanchefernas olika tillgänglighet för familjen och för sitt arbete skulle 

potentiellt också vara något som skiljer mellan kvinnorna och männen. Eftersom att kvinnorna 

i större utsträckning uttrycker sig om att de önskar de hade mer tid med familj blev det tydligt 

att kvinnorna är mer oroliga över hur deras arbetstider påverkar deras barn. 

  

Enligt SCB:s tidsanvändningsundersökning år 2011 ägnade kvinnor i större utsträckning tid 

till hushållsarbete jämfört med männen. Undersökningen visade också att tiden kvinnorna 

lade ner minskade samtidigt som männens tillgänglighet i tid för hushållsarbete ökade sen 

tidigare mätningar. Därav kan utläsas att den könsmässiga skillnaden i tillgängligheten för 

familjen är reducerad, inte för att män hjälper till mer i hemmet utan för att kvinnorna inte 

längre fokuserar på det. Utifrån följande kan vi konstatera att respondenterna följer mönstret 

och kvinnornas fokus på hushållsarbetet är inte längre lika stort som förut. Trots, som vi ovan 

nämnt, att kvinnorna i studien upplevts vara mer stressade över hemmet och familjen än de 

män som intervjuats kan vi urskilja att det inte är så stora skillnader i tillgängligheten för 

arbetet och hemmet mellan våra kvinnliga och manliga respondenter. Vår respondent Johanna 

som arbetar inom callcenterbranschen uttrycker sig specifikt gällande sin önskan om att få 

hinna med mer “Det kan vara svårt att prioritera när man vet vad man har att göra hemma, när 

man är på jobbet. Man vill ju hinna göra båda. Och det kan göra mig stressad. Att man inte 

alltid hinner med. Det kan vara att handla, tvätta, besiktiga bilen eller vad som liksom.” 

  

Genom att se till våra manliga respondenter som har barn, i relativt yngre åldrar som 

fortfarande bor hemma, kan vi utläsa deras tillgänglighet för familjen. En av cheferna, Patrik, 

har barnen varannan vecka. Som han uttrycker det så sätter han barnen i centrum de veckorna 

han har dem men när de är hos sin mamma kan han ägna kvällar och även nätter åt att arbeta. 

Han tycker också att det känns som att hans barn är förstående med att han arbetar så mycket 

som han gör. Patriks situation gör det möjligt för honom att i stor utsträckning vara tillgänglig 

för arbetet, främst de veckorna han inte har barnen hos sig. Samtidigt som han de veckor han 

har barnen kan ha hög tillgänglighet för dem, eftersom hans arbete inom restaurangbranschen 

tillåter en flexibilitet som gör att han kan planera arbetet helt själv. Den andra mellanchefen 

Daniel har i tidigare arbeten prioriterat att först och främst vara tillgänglig för arbetet, vilket 
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han nu kan se tillbaka på och känna hur det påverkade honom, hans sambo och barnen 

negativt. Han berättar:  

 

Min sambo var väldigt förstående till en början då vi inte hade några barn så då var inte 

livet så hårt men de sista fem åren hade vi barn och då blev det värre. För då fick hon 

göra allt med barnet också. Jag lämnade i alla fall ungen på dagis men sen kom jag inte 

hem igen förrän klockan 20.00–21.00. Då blir det bli ju tufft om man först ska jobba och 

sen ta hand om allt. Sen kom jag hem igen och satte på tv:n typ. 

  

Bergman (2011, s 106f) tar upp att kvinnor och mäns tillgänglighet för familjen påverkas av 

de förväntningar och villkor som samhället byggt upp. De menar att både kvinnor och män är 

kapabla att spendera sin tid och energi på hushållsarbete men att kvinnor i större utsträckning 

visar det i handlingar. Vi bedömer att både de kvinnliga och manliga mellancheferna kämpar 

ganska så likställt med att vara tillgängliga för både familjen och arbetet, även om kvinnorna 

upplevs mer stressade. 

  

Stora skillnader mellan kvinnor och män visar sig inte men det framgick ändå från kvinnornas 

sida att de är en nivå oroligare än männen när det kommer till hemmet och familjen. Det är 

väldigt viktigt för kvinnorna att de får vara tillgängliga för sin familj i samma mån som de är 

tillgängliga för sitt arbete. Däremot är dåligt samvete något som drabbar kvinnorna i större 

utsträckning än männen när de också vill tänka på sin karriär.  

  

4.4.3 Stressens negativa konsekvenser 

Grzywacz, et al. (2008, s 200) tar upp att en person som upplever att arbetet och det övriga 

livet inte samspelar, riskerar att uppleva effekter som påverkar personens psyke negativt. 

Respondenterna har i vissa perioder av sina liv påverkats så mycket av både stress från arbete 

och stress från sitt övriga liv att de helt enkelt inte lyckades må bra själva genom de här 

perioderna. Ellinore är en av dem som upplever mycket stress från arbetet och har alltid gjort 

det i perioder menar hon. Hon berättar om en period då hon hade så mycket på arbetet att göra 

att när hon skulle tala om för en kompis vad hennes son heter så kunde hon inte komma på 

det. Hon uttrycker sig såhär gällande hur hög stress påverkar henne:  

  

Min sambo gick in i väggen för några år sedan. Och för honom för det mycket att andas i 

fyrkant och så vidare. För mig blev det ganska påtagligt, de här symptomen som han 

pratade om som han kände som jag också började känna. Det var en gång en kompis till 

mig som frågade vad mitt yngsta barn hette, och jag kunde inte komma på det. Jag var 

helt blank i huvudet. Kunde inte ens komma på första bokstaven i namnet liksom. Så efter 

det tänkte jag att nu måste jag ta tag i det här. Så mycket var ju att jag fick rannsaka mig 

själv till varför jag var sån. Man vet nog vad man ska göra men man har inte gjort det. 

  

Mellanchefen Johanna har även hon upplevt negativa konsekvenser i samband med att arbetet 

har blivit för mycket. Hon nämner att hon under en period när hon arbetade som driftchef 

kunde känna att arbetet tog över lite för mycket, som hon beskrev det “som att man blev lite 

smått snurrig och lite förvirrad och lite. Ah jag kände att det blir blackout i hjärnan, typ så.” 

Johanna är även en av de respondenterna som har högst tillgänglighet efter arbetstid. Hon får 
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ofta lösa arbetsrelaterade problem på kvällar och helger när det behövs. Det kan också vara 

sånt som hon inte hunnit med i veckan som därför glömts bort och som då istället får lösas på 

helgen. Mellanchefen Vendela har även hon i tidigare arbeten mått väldigt dåligt psykiskt och 

kan därför idag känna av när symptom på att hon arbetar för mycket började komma. På det 

sätter kunde hon se positivt på att hon en gång varit utbränd eftersom det gör att hon idag 

känner sig själv bättre. Därmed kan hon också välja att trappa ner lite när hon kunde känna av 

symptom hos sig själv.  

  

Av våra respondenter så är det endast kvinnorna som berättat att de känt fysiska symptom på 

att vara utarbetade. Om det har något med deras familjesituation att göra, till exempel att de 

också har mest att göra på hemmaplan också, vet vi inte säkert. Dock skulle vi kunna tänka 

oss att kvinnorna känner större press hemifrån och från arbetet samtidigt än vad männen gör. 

Nedan presenteras en tabell över de jämförelser vi gjort mellan kvinnorna och männen.  

 

 

Tabell 3. Jämförelse mellan kvinnorna och männen 

 

  

Barn 

 

Oroar sig för 

familj/hem 

Upplevda 

reaktioner 

från 

omgivningen 

på för hög 

arbetsbörda 

 

Symptom på 

hög stress 

 

Tillgänglighet 

för arbete 

hemifrån 

 

Viktor  

 

0 

 

Inte alls 

 

Inga 

Känner inte hög 

stress 

 

 

Ingen 

 

Patrik  

 

2 

 

Nästan inget 

 

Inga 

Känner inte hög 

stress 

Arbetar mycket 

hemifrån 

 

Daniel 

 

2 

 

Nästan inget 

Reaktion från 

sin fru 

Känner inte hög 

stress 

Inte i hög grad 

tillgänglig 

 

Johanna   

 

1 + gravid nu 

Oroar sig för att 

hinna med  

Reaktioner från 

familj och 

vänner 

Blir yr, virrig 

och förvirrad 

I hög grad 

tillgänglig 

 

 

Ellinore  

 

2 

Oroar sig inte 

men har svårt 

att hinna med 

allt 

Reaktioner från 

familj och 

vänner 

Blir virrig, 

glömmer bort 

saker. Känner 

symptom på 

utbrändhet 

 

I hög grad 

tillgänglig 

 

Amanda  

 

0 

 

Oroar sig inte  

 

Inga 

Känner inte hög 

stress 

Tillgänglig till 

viss del 

 

Jasmine 

 

3 

Oroar sig och är 

stressad över att 

inte hinna med 

Reaktioner från 

familjen 

Upplever att 

hennes 

stressnivå inte 

är hälsosam 

 

Tillgänglig till 

viss del 
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Vendela  

 

1 

 

Oroar sig inte  

Fått reaktioner 

från familjen i 

tidigare arbete 

Kan ha svårt att 

sova. Känner 

igen symptom 

på utbrändhet 

 

Tillgänglig till 

viss del 

 

Charlotte  

 

0 

Oroar sig för att 

arbetet ska störa 

jämt 

Reaktioner från 

familj och 

vänner  

Känner hög 

stress på grund 

av att arbetet 

alltid finns i 

tankarna 

 

I hög grad 

tillgänglig 
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5. Sammanfattande diskussion 

I den här delen kommer vi att redogöra för vårt syfte och våra frågeställningar samt diskutera 

våra slutsatser av dem. Vi kommer även att ge ett förslag på hur man skulle kunna fortsätta 

forskningen på området vi valt att fokusera på.   

5.1 Slutsatser 

Syftet med studien är att studera upplevelsen av work-life balance för någon som arbetar som 

mellanchef. Vi upplever att vi utifrån vår studie har uppfyllt syftet eftersom våra 

frågeställningar har gett oss en klar bild av hur mellanchefers situation kan se ut. De 

frågeställningar som vi har lagt vårt fokus på är; “Hur upplever mellanchefer i olika 

livssituationer och branscher work-life balance?”, “På vilket sätt påverkar sfärerna arbete och 

övrigt liv varandra?”, “Finns det skillnader mellan olika branscher och i så fall hur ser de ut?” 

samt “Finns det skillnader mellan manliga och kvinnliga mellanchefer och i så fall hur ser de 

ut?”.  

  

5.1.1 De centrala upplevelser av work-life balance som kan urskiljas bland mellanchefer 

Den första frågeställningen “Vilka centrala upplevelser av work-life balance kan urskiljas 

bland mellanchefer?” har många olika svar. Bland våra respondenter verkar inställningen till 

arbetet i slutändan vara positiv eftersom de är nöjda med sin livssituation även om det ibland 

kommer intensiva perioder med mycket stress. Stressen upplevs dock som hanterbar och 

verkar inte ha gett upphov till någon allvarligare psykisk påfrestning. Även om 

mellancheferna anser sig ha höga krav från både högre chefer och underställda så känner de 

samtidigt en hög grad av kontroll som balanserar upp pressen. Det här tror vi är en orsak till 

att balansen mellan arbetet och det övriga livet kan bibehållas då tankar från arbetet på så sätt 

minimeras genom att de inte kräver lika mycket tankekraft i det övriga livet. Ett mönster var 

även att två andra trivselfaktorer på arbetet var medarbetarna samt den personliga 

utvecklingen.  

  

5.1.2 Påverkan sfärerna arbete och övrigt liv har på varandra 

Sfärerna arbete och övrigt liv påverkar varandra för alla våra respondenter på ett eller annat 

sätt. Den största orsaken till det verkar vara på grund av att de använder arbetsrelaterad teknik 

såsom jobbdator eller jobbmobil även efter kontorstid i det övriga livet. Studien visar även att 

arbetet och det övriga livet har en tendens att smälta samman om arbetet erbjuder 

flexibilitetsförmåner, vilket de flesta våra respondenter har. Vissa arbeten har större möjlighet 

till det än andra men de som väl utnyttjar det kan exempelvis ta en fika med familjen om tid 

till det tas även under den egentliga arbetstiden. Det är dock onekligen så att det främst är 

arbetet som tenderar att ta över det övriga livet, just på grund av den tillgänglighet en 

mellanchef bör ha till sina högre chefer, kunder, underställda och så vidare.  

  

5.1.3 Skillnaderna mellan de olika branscherna och hur de ser ut 

Det går att urskilja liknelser och skillnader mellan olika branscher och hur mellancheferna 

hanterar sin work-life balance. Det finns dessutom en tydlig röd tråd genom allt som visar att 
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chefernas möjlighet till att få ägna sig åt sin fritid på sin fritid gör att chansen blir större att de 

enklare kan balansera arbetslivet och sitt övriga liv. Det säger oss att det är viktigt att hålla en 

gräns mellan de olika sfärerna, även om det är individuellt hur tydlig gränsen behöver vara. 

Det har också framkommit att det till viss del är individuellt huruvida mellancheferna är 

villiga att lägga ner tid på sina arbeten efter arbetsdagen. Vissa av dem gör det för att 

underlätta för sig själva nästkommande dag och vissa gör det för att de inte har något val. Det 

var stor skillnad till exempel mellan vår mellanchef Charlotte som arbetar inom 

bemanningsbranschen i förhållande till vår mellanchef Viktor som arbetar inom 

byggnadsbranschen. Dessa två har ännu inga barn och därför kan vi lättare jämföra dem med 

varandra eftersom de har ungefär samma förutsättningar. Viktor har till skillnad från Charlotte 

inga problem med att avgränsa sitt arbete till arbetstid. Därför känner han heller ingen stress 

eller press på sig när han åkt ifrån arbetet. Han telefon ringer sällan och det finns inga 

arbetsuppgifter som han kan sköta hemifrån. Charlotte däremot ser till att inte planera in 

aktiviteter för nära inpå arbetsdagens slut eftersom hon inte vet om hon kommer komma ifrån 

arbetet den tiden. När hon lämnat arbetet får hon ofta gå ifrån och svara på samtal eller mail 

från kunder och anställda som förväntar sig att hon svarar när de behöver nå henne. Charlotte 

har alltså till skillnad från Viktor en väldigt utsuddad gräns mellan sitt arbete och övriga liv 

och det är något som hon inte mår bra av. Genom att jämföra dessa två branscher med 

varandra framkommer ett tydligt exempel på att bransch faktiskt i ganska stor utsträckning 

kan avgöra hur stora möjligheterna är mellan sitt arbete och sitt övriga liv. Som vi tidigare 

sagt är vi inte ute efter att generalisera, därför är jämförelserna av branscherna bara ett sätt att 

exemplifiera hur det kan se ut och därför uttalar vi oss inte heller för alla som befinner sig i 

branscherna utan endast hur det ser ut för våra respondenter. 1 

  

5.1.4 Skillnader mellan manliga och kvinnliga mellanchefer  

Något som varit tydligt genom hela studien är att det påverkar mellancheferna mycket att de 

ibland får arbeta hemifrån. Frågan kan då ställas vad alternativet skulle vara.  

Det existerar skillnader mellan manliga och kvinnliga mellanchefer främst kring hur de 

resonerar kring familj och hemmet. Kvinnorna har förmedlat att de upplever en större typ av 

oro över hur mycket tid de spenderar i hemmet och med barnen. Trots att kvinnorna 

fortfarande arbetar lika mycket som männen, kanske till och med mer om tiden de spenderar 

hemifrån räknas. Männen var även de väldigt fokuserade på att ägna tid åt barn och hemmet 

men de hade en typ av lugnare inställning till det. Det gick att urskilja hur männen till skillnad 

från kvinnorna kunde luta sig tillbaka på sina partners och kände att barnen klarade sig själva 

i större utsträckning. Vi fick känslan av att kvinnorna var med oroliga över att sitt eget 

samvete om de ibland valde arbetet före barnen och om barnen då och då fick spendera lite 

extra tid med sina pappor.  

  

Skillnaderna i tillgängligheten för kvinnor och män var också något som kvinnorna mer 

oroade sig över. Kvinnorna ville helst inte svara i telefon efter avslutad arbetstid medan 

männen inte uppfattades ha samma oro över det. Det är klart att de också önskat att de fått 

lämna arbetet kvar på arbetet efter avslutat arbetspass men de var ändå lugna över situationen 

och tyckte inte att det påverkade nämnvärt om de fick lösa arbetsrelaterade problem på 
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fritiden. Något som också upptäckts är hur kvinnorna i förhållande till männen hade fler i sin 

omgivning som någon gång påpekat att de arbetat för mycket. Bland männen var det inget 

som förekommit. Det är möjligt att det beror på de inarbetade könsrollerna som fortfarande 

hänger kvar i dagens samhälle och att kvinnorna först och främst ska vara mammor och inte 

arbetande chefer.  

 

5.2 Diskussion 

Som innan nämnt var syftet med studien att studera upplevelsen av work-life balance för 

någon som arbetar som mellanchef. Vi ville också få svar på vilka sätt sfärerna arbete och 

övrigt liv påverkar varandra. Vi ville även ta reda på om det kunde skilja något mellan 

mellanchefernas olika branscher samt hur deras olika livssituationer påverkade dem. 

Dessutom ville vi se om det framkom skillnader mellan de manliga mellancheferna och de 

kvinnliga. Frågorna som ställdes till respondenterna rörde deras uppfattning om balansen 

mellan arbetet och övrigt liv, tillgängligheten för arbetet och det övriga livet, digitalisering 

och i hur stor utsträckning de tog med sig arbetet hem, flexibilitet och hur de utnyttjade 

flextider för att skapa balans, samt i hur stor utsträckning de känner kontroll över sitt arbete i 

förhållande till de krav de hade på sig. Om möjligheten hade funnits hade vi kunnat göra 

studien betydligt mer omfattande, som att till exempel studera könsskillnaderna på ett mer 

utförligt sätt samt även ta del av fler mellanchefers upplevelser. Således hade vi också, om 

möjligheterna funnits även kunnat jämföra mellanchefernas situation med andras situation, till 

exempel högsta chefernas situation.  

  

Ur resultatet framkom det att mellancheferna behövde vissa gränser mellan sitt arbete och sitt 

övriga liv för att skapa sig något typ av balans. Det var också individuellt hur tydliga 

gränserna behövde vara. Även om vi i studien inte är ute efter att generalisera tror vi att det 

faktumet är ganska applicerbart på de flesta arbetande människor. Till viss del behöver alla 

någon form av gränsdragning för att känna att de inte alltid är tillgängliga för sitt arbete.  

 

De mellanchefer som har familjer, då syftar vi främst på barn att ta hand om, har också varit 

påverkade av dem. Eftersom de mellanchefer som inte hade någon annan att ta hänsyn till än 

sig själva (möjligtvis en partner) hade mer tid till annat.  Mellancheferna vi intervjuat är 

försedda med en jobbtelefon som de ständigt bär med sig eftersom samtliga av dem även fick 

använda den som privattelefon. Det gjorde att de först och främst var tillgängliga genom den 

hela tiden men även att de inte kunde välja bort att svara på arbetsrelaterade samtal eftersom 

de inte alltid visste innan om personen som ringde sökte dem genom arbetet eller privat.  

   

En tendens bland mellancheferna är att även om de uppfattar sitt arbete som hektiskt, att de 

har höga krav på sig och känner press från högre chefer samt de underställda så är den 

slutgiltiga känslan att de trots det är nöjda över sin tillvaro. Det är tror vi är på grund av den 

höga kontroll de känner över sina arbetsuppgifter samt de faktorer som de upplever är de som 

motiverar de i arbetet. Hade de haft en arbetsmiljö där kontrollen inte var lika hög och där de 

inte har något som kan motivera dem tillräckligt i sitt arbete tror vi att stressen och pressen 
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hade ökat samt upplevelsen av de höga kraven. Vi tror att det här i slutändan slutar med att en 

person går in i väggen. Bland våra respondenter framkom det att de har olika perioder där det 

ibland är mer stressigt och andra som är lite lugnare. Vår förförståelse om mellanchefer är att 

de just har ett jobb som innebär mycket stress, med risk för utbrändhet. Vi tror att gränsen att 

kunna upprätthålla en lagom nivå i arbetet och att det blir alldeles för mycket är mycket 

hårfin. Gör man inte valet att avgränsa sig arbetet i det övriga livet kan balansen där emellan 

lätt rubbas och orsaka så pass mycket stress och ångest att mellanchefen till slut går in i 

väggen. Mellanchefen Daniel berättar att hans tidigare chefsroll innebar att han inte haft 

någon balans alls mellan arbetet och det övriga livet. Arbetet tog helt över och det övriga livet 

kom i andra hand, vilket gjorde att han nu när han blickar tillbaka inte inser att det var värt 

det.  

  

En reflektion om just det här är att de flesta av våra mellanchefer verkar dundra på i ett 

rasande tempo både på arbetet och i det övriga livet och frågan är om de är så pass inrutade i 

det att de inte ens märker hur pass mycket tid och tankekraft de faktiskt lägger på det. 

Respondent Amanda berättar efter intervjun att hon själv fått sig en tankeställare om hur 

mycket tid hon faktiskt lägger ner på arbetet efter att hon blivit intervjuad.  

  

Trots den situation som mellancheferna befinner sig i så går det att finna en balans mellan 

sfärerna arbete och övrigt liv. Respondenterna som anser sig ha balans är de som har 

begränsat sin tillgänglighet till arbetet efter arbetstid genom att enbart fokusera på familjen, 

fritidsaktiviteten eller dylikt. Det finns dock olika möjligheter till att begränsa sin 

tillgänglighet till arbetet i det övriga livet beroende på vilket bransch man jobbar inom. 

Charlotte som är verksam inom bemanningsbranschen förväntas vara tillgänglig till hennes 

konsulter, i princip hela hennes vakna tid eftersom det i den branschen går ut på att bemanna 

ett företag och blir någon sjuk bör det passet ersättas med någon annan. För Jasmine som 

jobbar inom en kommun så uppstår inte samma brådskande ärenden lika ofta då mail och sms 

oftast kan vänta till dagen efter.   

  

Som vi i analysen kommer fram till är flexibilitet något som värderas högt för mellancheferna 

oberoende av vilken bransch de arbetar inom. Det här är på grund av att de då kan väva ihop 

de två olika sfärerna, arbete och övrigt liv och på det sättet balansera upp vardagen. Just 

flexibilitet är någon vi tror är nyckeln för att kunna lösa vardagliga problem som har med det 

övriga livet att göra i arbetet, då våra mellanchefer tenderar att jobba fler timmar i veckan än 

en vanlig 40 timmarsvecka. Exempel på sådant som kan vara svårt att hinna med i det övriga 

livet när man arbetar mycket är att hinna träna, träffa släkt och vänner, utföra viktiga ärenden 

som att byta däck på bilen.  

  

Vi valde att som innan nämnt att inte lägga så stort fokus på skillnaderna mellan kvinnorna 

och männen i studien men eftersom det är svårt att komma ifrån att det förekommer skillnader 

vore det intressant i en framtida forskning att i större utsträckning undersöka skillnaderna. Ett 

exempel vore då att ta reda på om kvinnor faktiskt blir tillsagda av sin omgivning mer än 

männen när de anses arbeta för mycket. Ett annat exempel vore att fördjupa sig i om det 
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verkligen stämmer att männen har en lugnare inställning till att få ihop en vardag med arbete 

och familj eller om det bara är något som upplevs vara så. 

Intressant vore också att göra en mer utförlig studie kring hur flexibilitet i arbetet, 

tillgänglighet och digitalisering påverkar hur individer mår, eftersom vi i vår studie har 

snuddat vid att det kanske inte alltid är positivt att anställda ibland har möjligheter att sköta 

delar eller allt arbete hemifrån. Det gör att de olika sfärerna integreras med varandra och 

resulterar att människor framförallt aldrig riktigt kan släppa sitt arbete.  

Vidare går det att spekulera huruvida det kommer se ut i framtiden med teknologin samt 

arbetstider. En lämplig studie kring det vore exempelvis kanske att se över hur om det är så att 

fler människor får flexiblare arbetstider och om tillgängligheten till arbetet ökar.  
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7. Bilagor 

7.1 Intervjuguide 
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Inledande frågor 

1. Börja med att berätta om vad vi skriver om (berätta att vi undersöker relationen 

mellan arbete och övrigt liv) 

2. Inom vilken bransch arbetar du? 

3. Vad är din befattning? 

4. Hur många år har du arbetat som mellanchef? 

5. Hur många anställda finns på din arbetsplats? 

6. Har du barn? 

7. Vad är din civilstatus? 

8. Hur gammal är du?  

9. Hur ser en vanlig dag ut för dig? 

10. Vilka arbetsuppgifter ansvarar du för? Gör du något utöver det? 

Flexibilitet 

• Hur mycket tid på arbetet lägger du ned per vecka? 

• Tycker du att du har flexibilitet i arbetet? På vilket sätt? 

• Hur stora är möjligheterna för dig att själv planera ditt arbete? 

• Utnyttjar du de flexibilitetsförmåner som finns? På vilket sätt? När?  

Work-life balance 

• Vilken roll har arbetet för dig i ditt liv?  

• Hur ser du på relationen mellan ditt arbete, (din familj) och ditt övriga liv? 

• Känner du att du har balans mellan ditt arbete och övriga liv? Hur? Varför? 

• Hur upplever du att balansen mellan arbete och övrigt liv påverkar ditt välbefinnande, 

negativt och positivt? 

• Mellan arbete och övrigt liv, vilket prioriterar du först? Formulera om 

• Hur ser du på din vardag i stort? 

• Kan du beskriva dina känslor innan du går respektive efter du kommer hem från 

jobbet?  

• Hur skulle den ultimata vardagen se ut för dig?  

• Känner du att du på något sätt kan påverka balansen?  

Tillgänglighet & Digitalisering 

• Har du en jobbtelefon, arbetsdator osv som du enkelt kan ta med hem? 

• Är du tillgänglig för arbetsrelaterade frågor under din fritid?På vilket sätt? Hur är du 

kontaktbar? 

• Under vilka tider på dygnet går det att nå dig? 

• Ingår det i dina arbetsuppgifter att vara tillgänglig dessa tider? 

• Hur skulle du beskriva att du begränsar din tillgänglighet för ditt arbete?  

• Är du tillgänglig för ditt övriga liv under arbetstid?  

• Om du skulle vilja, kan du arbeta en dag hemifrån? 

 

3 konflikter inom work-life balance  

• Känner du någon gång att ditt arbete tar tid från ditt övriga liv? 

• Eller att ditt övriga liv tar tid från ditt arbete? 
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• Känner du att stress från arbetet påverkar dig när du inte befinner dig på arbetet? 

• Känner du att stress från ditt övriga liv påverkar hur du presterar på arbetet?  

• Känner du att din roll på arbetet inte passar din roll i hemmet?  

Familj 

• Tror du att din arbetssituation påverkar din partner? Hur? Varför? 

• Tror du att din arbetssituation påverkar dina barn? Hur? Varför? 

• Har du någon gång haft en konflikt om balansen med din familj? 

• Om du tvingas välja mellan en skolavslutning och ett viktigt möte, vad väljer du? 

• Vem lägger ned mest tid på arbetet, du eller din partner? 

• Upplever du att din arbetsplats har ett arbetsklimat som är anpassat till ditt familjeliv? 

Policies, flexibilitet etc? 

• Upplever du att din arbetsplats tar hänsyn till det som sker utanför arbetstid?  

Effekter på flexibilitet 

• Vad tänker du kring stress? I arbetet? I övriga livet?  

• Har du upplevt negativa effekter som påverkat dig så pass mycket att du har mått 

psykisk dåligt? 

• Kan du uppleva effekterna positivt?  

• Har du reflektioner kring kontroll i ditt arbete? 

• Hur reflekterar du kring krav i ditt arbete? 

• Hur skulle du beskriva krav från dina chefer kontra krav från dina anställda? Dvs de 

som är underställda dig, känner du någon gång press från olika håll? 

Direkta frågor om just mellanchefsrollen 

• Hur upplever du tempot i ditt arbete? 

• Om det skulle uppstå en situation på arbetet där du känner att du ställs inför ett 

problem av något slag, tar du kontakt med vänner/kollegor om ber om hjälp? 

• Anser du som mellanchef att du har en större press på dig än de övriga i 

organisationen?  

•  Vad är det bästa med ditt arbete? Vad tycker du är mindre bra? 

  
 

 

 


