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Sammanfattning  

 

Titel: Livsbalans i det nya arbetslivet - En kvantitativ studie av chefer och övriga anställda 

 

Författare: Maria Eltell och Matilda Nordin  

Handledare: Ilkka Henrik Mäkinen  

Lärosäte: Uppsala Universitet  

Datum: 2014-05-21 

 

Syfte: Det nya arbetslivet har inneburit en rad förändringar för den lönearbetande 

populationen i Sverige, gällande allt ifrån tid, rum och tillgänglighet i de alltmer flexibla 

arbetsvillkoren. Syftet med denna studie är därför att undersöka ett antal faktorer i det nya 

arbetslivet som kan ha inverkan på den lönearbetande populationens livsbalans. Studien 

undersöker också om det finns skillnader mellan chefers och övriga anställdas livsbalans samt 

även om chefens nivå i hierarkin påverkar livsbalansen.  

 

Metod: Datamaterialet som används i denna kvantitativa studie är hämtat från European 

Social Survey 2010. Studien bygger på en svensk population bestående av 832 lönearbetande 

respondenter. Den beroende variabeln är ett index som mäter livsbalans. Kontroll- och 

oberoendevariablerna mäter bakgrund, familjesituation samt arbetsförhållanden. Analyserna 

består av medelvärdesjämförelser, korrelationer samt multipel regressionsanalys. 

 

Resultat/slutsats: Den huvudsakliga slutsatsen av denna studie är att den faktor som inverkar 

mest negativt på livsbalansen hos den lönearbetande populationen är om den anställda har 

personalansvar eller inte. Resultatet av studien visar även en negativ inverkan på livsbalansen 

för anställda som har barn. En positiv inverkan på livsbalansen är om den anställda har 

möjlighet att påverka arbetets tempo. Genom denna studie kan även slutsatsen dras att 

chefsnivå inte har någon inverkan på livsbalansen.  

 

Nyckelord: Livsbalans, chef, flexibla arbetsvillkor  
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Abstract  

 

Title: Work-life balance in the new worklife – A quantitative study of managers and 

employees 

 

Authors: Maria Eltell och Matilda Nordin 

Mentor: Ilkka Henrik Mäkinen  

Seat of learning: Uppsala Universitet  

Date: 5/21/14 

 

Purpose: Todays changed work-life has caused a number of changes to the wage-earning 

population in Sweden, regarding everything from time, space and availability in increasingly 

flexible working conditions. The purpose of this study is to examine a number of factors in 

the changed work-life that may have caused an impact on the life balance of the wage-earning 

population. The study also examines whether there are differences between managers and 

other employees' work-life balance, and also if the manager's level in the hierarchy affects life 

balance. 

 

Methodology: The data used in this quantitative study is taken from the European Social 

Survey of 2010. Study is based on a Swedish population consisting of 832 wage-earning 

respondents. The dependent variable is an index measuring life balance. The control and 

independent variables measures the background, family situation and working conditions. The 

analyzes consist of mean comparisons, correlations and multiple regression analysis. 

 

Results: The main conclusion of this study is that the factor that has the largest impact 

negatively on work-life balance of the wage-earning population is whether the employee is 

responsible for supervising other employees or not. Results of the study also shows a negative 

impact on work-life balance for employees who have children. A positive impact on work-life 

balance is if the employees are allowed to choose/change pace of work. influence the work. 

Through this study can also be concluded that the managerial level has no impact on work-life 

balance. 

 

Keywords: Work-life balance, manager, flexible working conditions 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fram till år 1950 gick den mesta av arbetskraften i Sverige från att ha varit sysselsatta inom 

jordbruk till att i huvudsak arbeta inom industrin. De senaste 25 åren har också kvinnorna 

med avlönat arbete som huvudsaklig sysselsättning ökat (SCB 1984, 2012). Dessa 

strömningar och förändringar på arbetsmarknaden påverkar samhälle, organisation och 

individ på olika sätt. Det har bland annat lett till att människors förhållande till sitt arbete har 

förändrats under samma tid. Förr var arbetet en större del av individens identitet. En del i den 

beskrivning man tillskrev sin personlighet var jobbtiteln (Schön 2012:376-382; Giddens 

2003:43-44). Oundvikligen leder detta även till förändringar i människors förhållande till sitt 

övriga liv, bland annat i och med kvinnornas ökade inträde på arbetsmarknaden som leder till 

att fler familjer måste hantera situationer som uppstår när bägge föräldrarna arbetar. 

 

Den traditionella synen på arbete innefattar begränsningar i tid, rum och tillgänglighet. 

Begränsningen av tid innebar att du arbetade dina schemalagda åtta timmar per arbetsdag. När 

dagen var slut stämplade den anställda ut och gick hem. I frågan om de rumsliga 

begränsningarna innebar det att den anställda befann sig fysiskt på arbetsplatsen under sin 

arbetstid. Den sista begränsningen, tillgängligheten, innebar att den anställda förväntades vara 

tillgänglig på sin schemalagda arbetstid, övrig tid var fritid och tydligt avgränsad från 

arbetstiden. I dagens arbetsliv är dessa tre områden inte lika fasta och man pratar oftare om 

flexibla arbetsvillkor (Allvin m.fl. 2006:19ff, 59). Idag kan många utföra sitt arbete oberoende 

av plats och tid. Teknologin med datorer, internet och mobiltelefoni har gjort detta möjligt. Vi 

kan ha kontakt med jobbet under dygnets alla timmar och från alla platser i världen (Giddens 

2003:316-317). Förändringarna inom alla dessa områden är en del av det nya arbetslivet där 

huvudpoängen är att arbetsvillkoren på dagens arbetsmarknad har förändrats de senaste 

årtiondena (Schön 2012:376-382). En annan del i förändringen gäller arbetskraftens villkor 

som numera innebär bland annat en alltmer professionaliserad arbetsmiljö där det är de 

anställdas kunskaper snarare än fysiska krafter som är det som arbetsgivaren efterfrågar. 

Förändringen har också medfört att den anställda har möjlighet, på både gott och ont, till ett 

större självbestämmande gällande sitt dagliga arbete (Peters, den Dulk, & van der Lippe 

2009). 

 

https://docs.google.com/document/d/1EbDsxx6Qm98WFK0qsREamydZR3tQhs64z10nMJ1yGk0/edit?usp=drive_web#heading=h.1i2a4hzh5r1h
https://docs.google.com/document/d/1EbDsxx6Qm98WFK0qsREamydZR3tQhs64z10nMJ1yGk0/edit?usp=drive_web#heading=h.1i2a4hzh5r1h
https://docs.google.com/document/d/1EbDsxx6Qm98WFK0qsREamydZR3tQhs64z10nMJ1yGk0/edit?usp=drive_web#heading=h.1i2a4hzh5r1h
https://docs.google.com/document/d/1EbDsxx6Qm98WFK0qsREamydZR3tQhs64z10nMJ1yGk0/edit?usp=drive_web#heading=h.1i2a4hzh5r1h
https://docs.google.com/document/d/1EbDsxx6Qm98WFK0qsREamydZR3tQhs64z10nMJ1yGk0/edit?usp=drive_web#heading=h.1i2a4hzh5r1h
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Att gränsen mellan arbete och fritid upplevs oklar visar en undersökning från 

barnrättsorganisationen Unicef. Den visar att två av tre småbarnsföräldrar upplever att deras 

arbetsgivare förväntar sig att de ska vara nåbara på mobilen efter arbetstid. Åtta av tio uppger 

att de brukar få jobbsamtal och jobbmejl efter ordinarie arbetstid. Undersökningen visar att 

denna tillgänglighet via mobilen medför att föräldrar tillbringar mindre tid med sina barn 

(Unicef 2014). Även fackförbundet Unionens studie (2011) visar på att människor i stor 

utsträckning använder sin fritid för arbete. Kraven som de anställda upplever från sina 

arbetsgivare påverkar balansen mellan arbete och det övriga livet. En upplevelse av balans 

mellan arbete, familj och det övriga livet skapar en bra livsbalans. En person som upplever 

obalans mellan dessa olika delar kan hamna i en konflikt mellan rollerna som den perfekta 

partnern, den engagerade föräldern och den ansvarsfulle medarbetaren. Om den anställda 

dessutom är chef, kan det tillföra ytterligare krav, förväntningar och ännu en roll att förhålla 

sig till.  

 

En undersökning från fackförbundet Unionen (2014) visar att chefer upplever högre grad av 

stress när de är hemma för vård av barn än övriga tjänstemän och uppger att de dessutom 

arbetar under tiden de är hemma för att undvika hög arbetsbelastning när de återgår till 

arbetet. Chefsrollen innehåller dessutom många krav både ovanifrån ledning och aktieägare 

och nerifrån, från medarbetarna. Detta kan leda till en konflikt då chefen kan identifiera sig 

med båda parter och kan få svårt att hantera rollernas, ibland motstridiga, krav. För chefen är 

det viktigt att bland annat söka stöd hos nära och kära samt att ha ett rikt liv utanför arbetet för 

att skapa bättre livsbalans (Chef 2013).  

 

Vilka yttre faktorer spelar in på chefers, och även medarbetares, upplevelse av att ha balans i 

livet? Är det någon skillnad i hur dessa grupper upplever livsbalansen i det nya arbetslivet? 

För att undersöka detta kommer denna studie titta närmare på både chefer och medarbetares 

livsbalans i det nya arbetslivet. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

1.2.1 Syfte  

Det nya arbetslivet har inneburit en rad förändringar för den svenska lönearbetande 

populationen i Sverige, gällande allt ifrån tid, rum och tillgänglighet i frågan om de alltmer 

flexibla arbetsvillkoren. Syftet med denna studie är därför att undersöka ett antal faktorer i det 

nya arbetslivet som kan ha inverkan på den lönearbetande populationens livsbalans. Studien 
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undersöker också om det finns skillnader mellan chefers och övriga anställdas livsbalans samt 

även om chefens nivå i hierarkin påverkar livsbalansen.  

 

1.2.2 Frågeställningar  

Med utgångspunkt i syftet kommer studien att besvara följande frågeställningar: 

 

 Skiljer sig chefers livsbalans från övriga anställdas? 

 Vilka faktorer inverkar på livsbalansen?  

 Skiljer sig chefers livsbalans beroende på chefsnivå? 

 

1.2.3 Disposition 

Studien inleds med en genomgång av den tidigare forskningen för att kartlägga uppsatsens 

ämne. I nästa kapitel presenteras det teoretiska ramverk som studien grundas i. Därefter följer 

metodkapitlet som presenterar den data och metod som används i analysen av materialet. I 

resultatdelen redovisas sedan resultatet av de analyser som genomförs i studien. Den 

avslutande diskussionen summerar och diskuterar resultatet i relation till den tidigare 

forskningen, det teoretiska ramverket och studiens frågeställningar. Här presenteras även 

slutsatser och förslag på vidare forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uppsala Universitet  Maria Eltell & Matilda Nordin 

8 
 

2. Tidigare forskning 

 

Det nya arbetslivet innefattar, som tidigare nämnts, ett antal förändringar för den 

lönearbetande populationen. Allt ifrån att fler kvinnor är engagerade på arbetsmarknaden till 

att arbetsvillkoren är förändrade vad gäller både tid, rum och tillgänglighet. Den litteratur som 

författarna till denna uppsats tagit del av visar att det finns ett stort utbud av tidigare forskning 

inom det valda ämnet. Forskningen visar på ett antal olika mönster som tematiseras och 

presenteras nedan under rubrikerna Det nya arbetslivet, familjen och livsbalansen samt 

Chefernas livsbalans.  

2.1 Det nya arbetslivet, familjen och livsbalansen 

De förändrade arbetsvillkoren i det nya arbetslivet innebär bland annat flexibilitet i 

arbetstider. Olsen & Dahl genomförde 2008 en studie på ett representativt urval ur den norska 

befolkningen. Den avgränsades till de som hade arbete som huvudsaklig sysselsättning vilket 

resulterade i 2561 respondenter. De kom fram till att de lönearbetande individerna som har 

möjlighet till flexibla arbetstider upplever en ökad svårighet med att kombinera arbetsliv och 

familjeliv. Även oregelbundna arbetstider inverkar negativt på balansen mellan arbete och 

övrigt liv, detta gäller för både män och kvinnor (Olsen & Dahl 2010). Studien som van der 

Lippe med flera genomförde 2006, som gjorts på åtta europeiska länder, visar att långa 

arbetsdagar och övertidsarbete inverkar negativt på de svenska respondenternas upplevelse av 

möjligheten att kombinera arbete och övrigt liv. Sverige skiljer sig också från de övriga 

länderna i frågan om att ha ett krävande arbete inverkar på möjligheten att kombinera arbete 

och det övriga livet då det inte är någon skillnad mellan män och kvinnor vilket är fallet i flera 

av de andra länderna (van der Lippe m.fl. 2006).  

 

I Allard med fleras studie undersöktes 77 pappor i Sverige med chefsbefattningar och med 

fokus på de flexibla arbetsvillkoren. Studien visar att män, trots att de har flexibla arbeten, 

upplever en hög nivå av konflikt mellan arbete och familjeliv (Allard, Haas, & Hwang 2007). 

Abendroth & den Dulk kommer dock fram till att det inte är de flexibla arbetsvillkoren i sig 

utan i vilken grad dessa förekommer som påverkar individens möjlighet att balansera arbetet 

med det övriga livet. Samma studie visar också resultat som tyder på att graden av kontroll 

över arbetet bidrar till denna möjlighet att balansera de olika liven (Abendroth & den Dulk 

2011). 
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Ytterligare en faktor som inverkar på möjligheten att kombinera arbete och övrigt liv, som 

framkommer i van der Lippe med fleras studie, är hur överenskommelsen gällande 

hushållsarbetet ser ut i familjen. Här visar par som har en överenskommelse på en bättre 

upplevelse av denna kombination. I motsats till vad de trodde att de skulle få fram ur studien 

har Sverige, som har flera föräldrafrämjande policys, den högsta stressnivån av de 

medverkande länderna (van der Lippe m.fl. 2006). 

 

Hela arbetskraftens ökning, i Sverige, under 1970 och början på 1980-talet stod kvinnorna för 

och 1983 var det 67 procent av kvinnorna respektive 77 procent av männen i åldrarna 16-74 

år som placerades i gruppen sysselsatta. Detta innebär att från 1983 fram till 2012 har 

kvinnors sysselsättningsgrad ökat från 67 procent till 77 procent (SCB 1984, 2012). Det här 

innebär också att det ökade antalet familjer med två sysselsatta vuxna har ökat vilket leder till 

nya krav från anställda för att kunna pussla ihop arbete med det övriga livet (van der Lippe 

m.fl. 2006). Delar av detta fenomen innefattar den konflikt som kan uppstå då en individ 

upplever att denna inte har tillräckligt med tid för att uppfylla det som efterfrågas från 

arbetslivet respektive familjelivet (Greenhaus & Beutell 1985:76ff; Abendroth & den Dulk 

2011:235ff).  

 

Herman & Gyllstroms studie (1977) syftade till att undersöka om män och kvinnor, med flera 

sociala roller, upplever olika nivåer av intra- och interrollkonflikter. Studien bygger på 

postenkäter med 500 universitetsanställda. Respondenterna delades in i tre grupper; ogifta par 

utan barn, gifta par utan barn samt gifta par med barn. Resultatet av studien visar bland annat 

att gifta par och gifta par med barn upplever konflikten mellan arbete och familjeliv större än 

de ogifta paren gör. Detta bekräftas även av senare studier (Herman & Gyllstrom 1977, van 

der Lippe m.fl. 2006). Denna uppfattning har alltså varit mer eller mindre konstant ända sedan 

1970-talet. Detta samband leder till en liknande frågeställning om denna konflikt påverkas av 

om individen har barn eller inte. Olsen och Dahls studie (2010) visar att föräldrar med 

hemmaboende barn har svårare att hitta balansen mellan arbete och familjeliv oavsett kön. 

Detta gäller både ensamstående föräldrar och sammanboende föräldrar. Även van der Lippe 

med fleras studie poängterar att barn inverkar negativt på möjligheten att kombinera arbete 

med det övriga livet (van der Lippe m.fl. 2006). 

 

Den upplevda konflikten mellan arbete och det övriga livet förekommer i högre grad hos 

kvinnor, som fortfarande har det större ansvaret över det arbete som utförs i hemmet (Giddens 
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2003:348; Hochschild 1997:73ff; van der Lippe m.fl. 2006; Lundberg m.fl. 1994). Lundberg, 

Mardberg, Frankenhaeusers studie (1994) visar dessutom att antalet barn inverkar negativt på 

kvinnors hälsa. Samma studie visar att åldersgruppen 35-39 år är den grupp som upplever 

mest stress. Resultatet av van der Lippe med fleras studie visar dock att ålder inte inverkar på 

möjligheten att kombinera arbetet med det övriga livet (van der Lippe m.fl. 2006). 

 

2.2 Chefernas livsbalans 

En svensk studie genomfördes år 2007 med syftet att undersöka eventuella hälsoskillnader 

hos första linjens sjuksköterskechefer (flsc) och övriga sjuksköterskor. Studier hade tidigare 

visat att flsc upplevde höga psykologiska arbetskrav i kombination med otillräckligt stöd från 

sin chef. Syftet var nu att undersöka om flsc hade högre stressnivåer och om de visade fler 

tecken på stressrelaterad ohälsa än övriga sjuksköterskor. Olika psykosociala faktorer som är 

relaterade till arbetets krav, kontroll, och stöd undersöktes. Resultatet av studien visar att båda 

grupperna har god hälsa. Statistiskt signifikanta skillnader hittades mellan flsc och övriga 

sjuksköterskor inom alla tre områdena krav, kontroll, och stöd. Resultatet visar att trots att flsc 

upplever relativt lågt stöd kan de hantera höga arbetskrav tack vare att de har relativt hög 

kontroll över arbetet då de uppfattar att de har handlingsutrymme att exempelvis ta egna 

beslut, vilket främjar hälsan. Övriga sjuksköterskor rapporterade höga arbetskrav och låg 

kontroll som i kombination med deras rapporterade låga stöd kan utgöra en större risk för 

ohälsa. Slutsatsen av studien påvisar vikten av en arbetsmiljö som innefattar både hög kontroll 

och ett bra stöd från chefen, detta gäller för studiens båda grupper (Johansson, Sandahl & 

Hasson 2013). 

 

I Allvins studie av distansarbete, som ingår i forskningsprogrammet Gränslöst arbete, går att 

utläsa att cheferna i studien uppfattar gränsdragningen mellan arbets- och familjeliv som oklar 

och att de snarare överlappar varandra. Ju större överlappning desto mer negativ uppfattades 

överlappningen. Resultatet av studien visar att chefer arbetar i snitt tio timmar mer än den 

övriga personalen per vecka och att de ofta arbetar hemifrån på kvällar och helger. 

Enkätstudien omfattade 107 anställda på Statens energimyndighet som arbetar hemifrån på 

distans upp till tre dagar i veckan (Allvin 2001). Resultatet av Allvins studie överensstämmer 

med Lewis studie som visar att möjligheten att kunna välja att arbeta hemifrån eller från den 

ordinarie arbetsplatsen tenderar att göra arbetsdagarna längre vilket kan bidra till att gränsen 

mellan arbete och fritid suddas ut (Allvin 2001; Lewis 2003b). Att chefer arbetar 50-60 
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timmars arbetsveckor är ohälsosamt och kan leda till en obalans mellan arbete och fritid. 

Längre arbetstid innebär mindre tid för familj och fritid vilket kan försvåra återhämtningen 

som är viktig för hälsan (Giddens 2003:347). 

 

En undersökning gjord på tjänstemän i Sverige 2014 visar att ca 90 procent har möjlighet till 

att arbeta hemifrån och män, chefer och boende i storstäder har möjlighet till detta i större 

utsträckning. Drygt 30 procent av cheferna i denna undersökning uppger att de ofta vobbar 

(arbetar hemifrån med bibehållen lön) när de har barn som är sjuka. Skälen till att chefer 

vobbar är exempelvis för att de ska hinna med sina arbetsuppgifter och att de inte har någon 

att lämna över arbetet till när de vårdar sjukt barn. Drygt 30 procent av tjänstemannen uppger 

att de känner sig otillräckliga mot sitt barn när de vobbar (Unionen 2014).  

 

Ford & Collinsons genomförde 2011 en studie i Storbritannien med syftet att undersöka hur 

chefer på tre olika nivåer (1:a linjens chef, mellanchef och hög chef) inom en kommunal 

organisation upplevde balansen mellan arbete och fritid. Deras analys bygger på 

semistrukturerade intervjuer med 25 chefer. Resultatet av studien visar på den konflikt som 

kan uppstå mellan de olika förväntningar och roller som chefer har i sitt arbetsliv och övriga 

liv. Ett exempel på en sådan konflikt kan vara att å ena sidan ha dåligt samvete när de är 

hemma med familjen, när de känner att de borde arbeta i stället eller å andra sidan att ha dåligt 

samvete när de arbetar då de känner att de spenderar för lite tid med familjen (Ford & 

Collinson 2011).  

 

När tidigare debatter om livsbalansen har bidragit till att konstruera gränser i individens liv 

gällande arbete och fritid (Collinson 2003) vill Ford & Collinson med sin studie 

uppmärksamma att dessa gränser kan vara överdrivna och föreslår istället att “life goes on at 

work and work goes on at home”. De menar att individer har multipla identiteter som 

existerar samtidigt oavsett om de är på arbetet eller hemma. Resultatet av deras studie visar att 

initiativ som i teorin ska underlätta livet för chefer istället har bidragit till att öka chefernas 

upplevda obalans. Oron och pressen kan öka när de upplever att de inte bara ska hantera 

ökade arbetskrav utan dessutom lyckas med prestationen att uppnå livsbalans. Att vara den 

perfekta chefen, partnern och föräldern. Ford & Collinson, och även andra forskare, belyser 

därför värdet av att genomföra mer forskning inom området chefer och livsbalans, då detta är 

ett område som behöver utforskas för att stötta chefer i denna alltmer uppmärksammade fråga 

(Ford & Collinson 2011; Allard m.fl. 2007). Ford & Collinson skriver också att 
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anställningskontrakten för chefer sällan innehåller ramar som reglerar deras arbetstid. De 

menar även att de chefer som inte arbetar långa arbetsdagar riskerar att begränsa sin 

karriärmöjlighet. Cheferna i studien rättfärdigar sina långa arbetsdagar med att intala sig 

själva att de gör det för att skapa en bättre framtid för sina familjer (Ford & Collinson 2011).  

 

En tidigare studie baserad på ett urval av 501 män och 679 kvinnor som alla arbetar heltid 

visar att de högre chefsnivåerna upplever en högre kontroll över sin arbetssituation vilket 

leder till en bättre balans mellan kraven från både arbetet och det övriga livet (Lundberg, 

Mardberg & Frankenhaeuser 1994). Marmot med fleras studie genomfördes longitudinellt 

mellan år 1967 och cirka 1977 och uppvisar liknande samband. 17530 statsanställda män i 

London klassindelades i fem tjänstenivåer. Studien undersökte samband mellan nivå och 

hjärtdödlighet. Resultatet visar, i alla åldersgrupper, att risken för att dö i hjärtrelaterad 

sjukdom ökar ju lägre tjänstenivå männen arbetar på. Resultatet kontrollerades också mot 

andra kända riskfaktorer för hjärtsjukdom. Längd och rökning har en svag inverkan på 

skillnaden mellan grupperna. Blodsocker, BMI (Body Mass Index) och fysisk aktivitet har en 

ännu svagare inverkan. Den starkaste faktorn för att predicera hjärtdödlighet är alltså 

tjänstenivå (Marmot, Rose, Shipley & Hamilton 1978). 

 

Den tidigare forskningen efterfrågar fortsatt forskning inom området livsbalans och chefer. 

Det är viktigt att studera just chefer då deras position kan innebära möjligheten att utveckla 

mer familjevänliga organisationskulturer (Lewis 2003a). Den forskning som finns berör i stor 

utsträckning ofta balansen mellan arbete och familj och utelämnar därmed andra aspekter som 

inte hör till familjesituationen. Omfattningen av svensk forskning är också relativt liten och 

fokus på chefer i Sverige saknas nästan helt. Det är denna kunskapslucka som denna studie 

avser att bidra till. 
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3. Teoretiskt ramverk 

 

Utifrån syftet kommer det teoretiska ramverk som används innefatta tre delar: 1) Barnards 

organisationsteori, 2) Roller och rollkonflikt samt 3) Karaseks krav-, kontroll-, och 

stödmodell. Både organisationsteori och rollteori är omfattande områden som innehåller flera 

olika teoretiska perspektiv och begrepp. De som presenteras nedan är valda delar som 

används tillsammans för att på ett relevant sätt försöka förklara studiens resultat.  

3.1 Barnards organisationsteori 

Begreppet zone of indifference myntades av Barnard på 1930-talet och beskriver omfattningen 

av den egenkontroll som individen har gett upp i samband med medlemskap eller anställning i 

en organisation (Barnard 2009:176ff). Att ge upp kontrollen över en del av sig själv är något 

alla individer som har eller söker ett arbete måste vara beredda att göra. Individen väger det 

han eller hon ger upp gentemot vinsten att vara medlem i organisationen. Vinsten kan handla 

om lön, användbara meriter eller gemenskapen som finns i en specifik organisation (Coleman 

1990:65ff). Det individen kan vara tvungen att göra avkall på är tid för familj och 

fritidsaktiviteter av olika slag. Storleken på denna förväntade zone of indifference varierar 

mellan olika företag och organisationer. En stor zone of indifference innebär att individen 

nästan indoktrineras i organisationen och förväntas att både ge upp mycket kontroll och 

tillbringa så mycket tid som möjligt inom organisationen. Denna strategi kan förekomma 

inom vissa religiösa sekter och kloster men även inom vissa företag. En strategi med en liten 

förväntad zone of indifference innebär att organisationen skapar rutiner som innebär att vem 

som helst kan utföra arbetet (Ahrne 1999:16).  

 

Enligt Barnard är beslutsfattande något som de flesta människor undviker. Dock är detta 

något som en chef som accepterat en viss position i en organisation måste göra. Det är dock 

viktigt att chefen håller sig inom sitt område då dessa beslut ska fattas då risken annars är att 

de anställda, eller chefskollegor, överhopar denna med beslutsfrågor som inte ingår chefens 

område. Dessa beslutsfrågor kommer i huvudsak från tre källor: överordnade, ärenden på 

grund av oförmåga hos underordnade samt från chefen själv. Den sistnämnda källan är det 

viktigaste provet på chefens beslutsförmåga då beslutsfrågor uppifrån och nerifrån 

automatiskt ger auktoritet vilket inte är fallet när källan är chefen själv (Barnard 2009:196ff). 
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De väsentliga ledningsfunktionerna enligt Barnard är: organisationskommunikation, 

säkerställandet av väsentliga tjänster samt formuleringen av organisationens syfte och 

målsättningar. Det är dessa funktioner i kombination med ett fungerande system som skapar 

en organisation. Organiserad kommunikation är viktig i alla organisationer. För att målet med 

kommunikationen, som är att nå ut till alla delar i organisationen, ska uppnås krävs att 

chefsfunktionerna är involverade. Detta är särskilt viktigt i komplexa organisationer med flera 

enheter. I vissa fall kan informationen som ska förmedlas göra att chefen måste ta sig an andra 

typer av uppgifter än de rent ledningsfunktionella (Barnard 2009:220ff). Säkerställandet av 

väsentliga tjänster innebär att ledningen har i uppgift att rekrytera medarbetare som bildar 

organisationens råmaterial (Barnard 2009:231ff). Formuleringen av syfte och målsättningar 

innebär att ledningsfunktionen definierar och förmedlar dessa för organisationen (Barnard 

2009:235ff). 

 

Barnard definierar moral som “personliga krafter eller egenskaper hos individer av allmän 

och varaktig karaktär som tenderar att avbryta, styra eller modifiera oförenliga omedelbara 

specifika önskemål, impulser eller intressen och att intensifiera dem som är förenliga med 

sådana egenskaper”. Dessa moraliska krafter upptas av individen genom utbildning, träning 

och också genom miljön. Det sistnämnda exempelvis genom imitation. Detta innebär att olika 

personer kan ha olika moral och därmed även olika privata normer vilka också varierar i 

betydelse för individen (Barnard 2009:264ff). De privata normerna har vanligtvis ingen 

sanktion kopplade till sig. Däremot finns normer kopplade till formella organisationer som 

ofta hänger samman med sanktioner. Ett exempel kopplat till arbetslivet är avsked vid 

misskötsel av arbetsuppgifter. De privata normerna kan påverkas av hur stark tillhörighet en 

individ har till en organisation. Stark tillhörighet innebär att flera normer kan härledas till 

organisationen hos en individ. Här finns en tydlig koppling till begreppet zone of indifference 

som då blir större hos den sistnämna typen av individ (Barnard 2009:272ff). 

3.2 Roller och rollkonflikt 

En roll enligt Giddens är “det beteende man förväntar sig från en individ som innehar en viss 

social position” (Giddens 2003:565). En chef definieras enligt Mintzberg som “den person 

som formellt har ansvar över en organisation eller en enhet i en organisation” (Mintzberg 

1973: 56). Med stöd av tidigare forskning, men främst genom sina egna studier, 

utkristalliserar Mintzberg ett roll-set för chefers arbete bestående av tio roller (Mintzberg 

1973:55).  
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Chefers arbetsuppgifter kan delas in i tre grupper: de aktiviteter som främst handlar om 

mellanmänskliga relationer, de som främst handlar om att använda och utbyta information 

samt de som främst handlar om att fatta beslut. På grund av indelningen av chefernas 

arbetsuppgifter delas också roll-setet in i tre grupper om tre interpersonella roller, tre 

informationsroller och fyra beslutande roller (Mintzberg 1973:56). 

 

Med det formella ansvaret kommer också en viss status i organisationen ur vilken, i samband 

med den formella auktoriteten, det kommer tre interpersonella roller: 1) galjonsfiguren, 2) den 

samverkande samt 3) ledaren. Dessa tre innefattar allt från att chefens plikt är att representera 

sin organisation till att interagera med människor utanför organisationen för att samla in 

information och tjänster samt även att leda och motivera sin personal (Mintzberg 1973:56, 58-

65).  

 

Dessa interpersonella roller som chefen har bidrar till att denna blir en nyckelperson i fråga 

om organisationens informationsutbyten, både internt och externt. De tre 

informationsrollerna: uppfångaren, spridaren och talesmannen involverar chefens roll som 

mottagare av information, spridare av information samt den roll chefen har vid spridningen av 

organisationens information till dess omgivning (Mintzberg 1973:57, 65-77). 

 

Alla dessa roller ger chefen både en unik tillgång till information och gör också att dennes 

placering i organisationens system blir central, vilket också är platsen där signifikanta 

strategiska organisatoriska beslut fattas. Här avgränsas de fyra beslutande rollerna som en 

chef har: entreprenören, störningshanteraren, resursfördelaren samt förhandlaren. Den 

förstnämnda handlar om chefens uppgift att initiera förändring. Störningshanteraren tar 

kommandot om organisationen på något sätt är hotad och i rollen som resursfördelare beslutar 

chefen om organisationens eventuella ökning av ansträngning inom ett visst område. 

Slutligen, i rollen som förhandlare, tar chefen hand om nödvändiga förhandlingar gällande 

organisationen (Mintzberg 1973:57, 77-91). 

 

Greenhaus & Beutells använder Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek & Rosenthals definition av 

rollkonflikt “samtidig förekomst av två (eller flera) krav som gör att eftergivandet för det ena 

gör det svårare att hantera de andra”. Kahn med flera har också identifierat olika typer av 

rollkonflikter som kan uppstå inom arbetsrollen där tyngdpunkten ligger på intraroll- samt 

interrollkonflikt (refererad i Greenhaus & Beutell 1985). Intrarollkonflikt uppstår när olika 
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krav som inte går att förena ställs på samma roll, exempelvis en mellanchef som försöker 

uppfylla förväntningar både uppifrån och nerifrån i organisationen (Herman & Gyllstrom 

1977). Interrollkonflikt definieras av Greenhaus & Beutell (1985) som “när press och krav 

som uppkommer i en roll inte går att förena med press och krav från en annan roll”, 

exempelvis föräldra- och yrkesrollen. Både inter- och intrarollkonflikter kan alltså bero på 

oförenliga förväntningar på rollerna. Både män och kvinnor som tillhör den lönearbetande 

populationen får hela tiden ta ställning till dessa motstridiga krav och förväntningar som deras 

multipla sociala roller ställer. Kahn med flera (refererad i Herman & Gyllstrom 1977) kom 

även fram till att män med högstatusyrken upplever en högre grad av intrarollkonflikt än vad 

män med lågstatusyrken gör. 

3.3 Krav-, kontroll- och stödmodellen 

Krav- och kontrollmodellen togs fram av Karasek (1979) och vidareutvecklades med en 

stöddimension av Johnson. Stöddimensionen uppkom då Johnson i sin studie från 1988 ville 

kombinera krav- och kontrollmodellen med det sociala stödet (Johnson & Hall 1988).  

 

Krav-, kontroll-, och stödmodellen predicerar att arbeten som ställer höga krav i kombination 

med låg kontroll leder till en ohälsosam mental ansträngning. Samma kombination är också 

förknippad med missnöje med arbetet. Modellen bidrar också med det sociala stödet som 

faktor för att hantera arbetsbelastning vilket framkommit i bland annat studien Co-worker and 

supervisor support as moderators of associations between task characteristics and mental 

strain (Karasek, Triantis, & Sohail 1982). 

 

Dimensionen krav mäter de psykologiska stressorer som aktiveras när individen hanterar sin 

arbetsbörda, när individen ställs inför oväntade uppgifter samt när individen möter 

arbetsrelaterade personliga konflikter. Dimensionen kontroll beskriver hur stort 

handlingsutrymme en individ har. Storleken på handlingsutrymmet styr hur mycket individen 

själv kan organisera, planera och om det behövs delegera arbete. En individ som har stort 

handlingsutrymme kan hantera högre krav. Karasek menar att en individ med högre kontroll 

även kan stimuleras av höga krav. Om individen däremot har ett litet handlingsutrymme, och 

därmed saknar möjligheten att hantera kraven som ställs, upplevs en lägre grad av kontroll 

vilket kan leda till en ohälsosam mental ansträngning (Karasek 1979). Dimensionen stöd 

beskriver hur en individs mentala ansträngning påverkas av det sociala stödet från kollegor 

och chefer (Johnson & Hall 1988). 
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Figur 1. Krav-, kontroll-, stödmodellen  
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4. Data och metod 

 

Kapitlet är uppdelat i två delar. Den första delen beskriver datamaterialet som studien bygger 

på och beskriver på vilket sätt variablerna operationaliseras. Del två beskriver den metod och 

de analyser som görs i studien och kapitlet avslutas med en redovisning av studiens validitet 

och reliabilitet samt de etiska överväganden som hänsyn tagits till i studien. Att utgå från den 

kvantitativa ansatsen gör att studien kan generaliseras till ett större sammanhang och visa på 

relationen mellan både olika grupper och mellan olika variabler. 

4.1 Data 

Denna kvantitativa studie baseras på sekundärdata och materialet är hämtat från European 

Social Surveys mätning Family, work and well being (ESS5-2010). Mätningen är gjord 

genom strukturerade enkäter och intervjuer. Studien innehåller 673 variabler som 52 458 

respondenter i 28 länder har besvarat. Urvalet skedde genom ett obundet slumpmässigt urval. 

Datainsamlingen i Sverige skedde under perioden 27 september 2010 till 1 mars 2011 av 

SCB. Av det totala antalet respondenter i studien är 1497 stycken från Sverige och 

svarsfrekvensen är 51 procent. Urvalet i vår studie är de svenska respondenter som angett att 

deras huvudsakliga sysselsättning är avlönat arbete vilket resulterar i 832 respondenter. Detta 

är det urval som fortsättningsvis kommer att användas i studien.  

 

4.1.1 Bortfall 

Bland de 832 medverkande respondenterna finns ett internt bortfall på 42 stycken som inte 

har besvarat en eller flera av frågorna som ingår i den beroende variabeln livsbalans. 

Ytterligare interna bortfall förekommer i de frågor där respondenter inte besvarat en eller flera 

frågor som ingår i de oberoende variablerna. Antalet respondenter som ingår i respektive 

frågeställning redovisas i resultatkapitlet.  

 

4.1.2 Beroende variabel 

Den beroende variabel som studien avser att mäta är livsbalans. Beroendevariabeln 

operationaliseras genom att beräkna ett index utifrån fem variabler hämtade från ESS5-2010 

dataset. Detta index har ett Cronbachs alphavärde över 0,7 vilket innebär ett reliabelt index. 

Variabelvärdet på livsbalansen kan variera mellan ett och fem, där ett högre värde innebär 

bättre livsbalans. Nedan anges de frågor som ingår i det beräknade livsbalansindexet;  
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 Hur ofta oroar du dig för arbetsrelaterade problem när du inte arbetar? 

 Hur ofta känner du dig för trött efter arbetet för att kunna njuta av det du brukar göra 

när du är hemma? 

 Hur ofta finner du att din partner eller familj ledsnar på pressen du har från ditt arbete? 

 Hur ofta finner du att dina förpliktelser gentemot familjen hindrar dig från att göra det 

du ska på arbetet? 

 Hur ofta finner du det svårt att koncentrera dig på ditt arbete på grund av dina 

förpliktelser gentemot familjen? 

 

4.1.3 Oberoende variabler 

4.1.3.1 Personalansvar 

Variabeln skapas genom att respondenten anger om denna har ansvar över andra anställda (2) 

eller inte (1). 

 

4.1.3.2 Möjlighet att påverka arbetets tempo 

Respondenten har angett denna möjlighet till påverkan på en skala som varierar mellan 0 

(inget inflytande) och 10 (totalt inflytande). 

 

4.1.3.3 Möjlighet att påverka arbetets organisering  

Respondenten har angett denna möjlighet till påverkan på en skala som varierar mellan 0 

(inget inflytande) och 10 (totalt inflytande). 

 

4.1.3.4 Möjlighet att bestämma arbetets start- och sluttid 

Denna variabel skapas genom att respondenten anger om denna har möjlighet att bestämma 

över arbetets start- och sluttid på en skala mellan 1 och 4 där 1 står för inte alls och 4 för stor 

möjlighet till påverkan.  

 

4.1.3.5 Arbetet innefattar obekväma arbetstider  

Denna variabel operationaliseras genom att beräkna ett index utifrån två variabler hämtade 

från ESS5-2010 dataset. Indexet har ett Cronbachs alphavärde över 0,7 vilket innebär att det 
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är reliabelt. Variabelvärdet kan variera mellan 0 och 1. Ett lågt värde innebär att arbetet 

innefattar obekväma arbetstider i större omfattning. De frågor indexet är beräknat utifrån är:  

 

 Arbetet innehåller kvälls- eller nattarbete, hur ofta 

 Arbetet innehåller helgarbete, hur ofta 

 

4.1.3.6 Chefsnivå 

Tre chefsnivåer skapas av de respondenter som i datasetet har angett att de ansvarar för andra 

anställda samt har angett sin genomsnittliga bruttolön per månad. Baserat på lönestatistik från 

år 2010 (SCB) delas cheferna in i tre chefsnivåer 1:a linjens chef (månadslön före skatt <30 

000kr), mellanchef (månadslön före skatt mellan 30 001 och 60 000 kr) samt hög chef 

(månadslön före skatt >60 001 kr). Således kan variabeln chefsnivå anta tre värden. 

 

4.1.4 Kontrollvariabler  

4.1.4.1 Kön 

Respondenten besvarar frågan kön med att ange man (1) eller kvinna (2). 

 

4.1.4.2 Ålder 

Respondenten anger sitt födelseår, detta omräknas sedan till uppskattad ålder. Variabelvärdet i 

studien varierar mellan 18 och 77 år.  

 

4.1.4.3 Storlek på bostadsort  

Respondenten uppger storleken på sin bostadsort genom att beskriva bostadsorten som 

storstad (1), förort (2), stad (3), samhälle (4) eller landsbygd (5).  

 

4.1.4.4 Hemmaboende barn 

Respondenten anger om de har hemmavarande barn (2) eller om de inte har hemmavarande 

barn (1).  

 

4.1.4.5 Sammanboende med partner 

Respondenten anger om de bor tillsammans med partner (2) eller om de inte bor tillsammans 

med partner (1).  
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4.2 Metod  

Analysen genomförs med hjälp av datorprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Nedan presenteras de analysmetoder som används för att besvara studiens tre 

frågeställningar. Resultatet av dessa analyser presenteras därefter i studiens resultatkapitel. 

 

4.2.1 Skiljer sig chefers livsbalans från övriga anställdas?  

Respondenterna i datasetet delas in i två grupper; chefer och medarbetare. Grupperingen 

grundas på om de svarat att de har ansvar över andra anställda eller inte. För att besvara 

studiens första forskningsfråga beräknas de båda gruppernas medelvärde gällande 

livsbalansen. Skillnaderna signifikanstestas med hjälp av t-test.  

 

4.2.2 Vilka faktorer inverkar på livsbalansen? 

För att undersöka vilka faktorer som inverkar på livsbalansen hos chefer och övriga anställda 

genomförs först en korrelationsanalys för att se de oberoende variablernas effekt på 

livsbalansen oberoende av varandra. Sedan genomförs en multipel regressionsanalys där 

studiens oberoende och kontrollvariabler testas mot den beroende variabeln i ett antal 

modeller. Detta görs för att visa samvariansen mellan dessa. 

 

4.2.3 Skiljer sig chefers livsbalans beroende på chefsnivå? 

För att undersöka om chefers livsbalans skiljer sig åt beroende på deras chefsnivå beräknas 

respektive grupps medelvärde på livsbalansen. Detta görs med en variansanalys, en 

envägsanova. Uppvisas ett signifikant F-värde genomförs ett post-hoc test för att se mellan 

vilka medelvärden den signifikanta skillnaden återfinns. 

4.3 Validitet och reliabilitet  

4.3.1 Validitet 

En studie med god validitet kännetecknas av att studien mätt det som var avsett att mätas. De 

teoretiska begreppen ska operationaliseras på ett giltigt sätt för att undvika mätningen av fel 

saker. En hög validitet kan definieras som frånvaron av systematiska fel (Rosengren & 

Arvidson 2002:47, 195ff). Denna studies validitet kan påverkas av det skapade 

livsbalansindexet. Det som avgör detta är om indexet är skapat av variabler som mäter det 

som är avsett att mätas. Validiteten i studiens sista frågeställning kan även påverkas av sättet 

att indela de olika chefsnivåerna. Det kan finnas chefer som genom denna indelning hamnar 
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på en chefsnivå som inte överensstämmer med dennes verkliga chefsposition. Användandet 

av sekundärdata kan också påverka validiteten då valet av variabler som eventuellt har 

samband med livsbalansen samt de som ingår i indexet har varit begränsade till de variabler 

som datasetet innehåller. För att undvika att detta påverkar validiteten har denna studiens 

frågeställningar anpassats efter de tillgängliga variablerna. 

 

4.3.2 Reliabilitet 

En studie med god reliabilitet kännetecknas av frånvaro av slumpmässiga mätfel. 

Reliabiliteten kan påverkas av egenskaper hos mätinstrumenten, de som utför mätningen, 

omgivningen kring mätningssituationen och/eller objektet som mäts. Det är i princip omöjligt 

att helt undkomma de slumpmässiga mätfelen och reliabiliteten måste således alltid mätas. 

Detta kan ske på olika sätt där den så kallade test-retest-metoden är en variant som innebär att 

forskaren mäter en gång och sedan upprepar mätningen efter en viss tid med samma 

mätinstrument (Rosengren & Arvidson 2002:198ff). Denna studies reliabilitet skulle kunna 

påverkas av enkätens utformning. Även här spelar användandet av sekundärdata in då 

författarna till denna uppsats inte kan påverka enkätens utformning. Dock anses källan till 

datasetet vara tillförlitlig då ESS under flera år genomfört liknande datainsamlingar. ESS 

stora urval påverkar denna studies reliabilitet positivt då de eventuella slumpmässiga 

mätfelens inverkan minskas. För att kontrollera förekomsten av slumpmässiga mätfel kan, 

som tidigare nämnts, forskaren göra ett test-retest. Detta test förutsätter att studien genomförts 

med en strukturerad metod som därmed främjar replikerbarheten. 

4.4 Etiska överväganden  

Studien följer de forskningsetiska råd som rekommenderas av Vetenskapsrådet. 

Rekommendationerna framgår i rapporten God Forskningssed (Vetenskapsrådet 2011).  
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5. Resultat  

 

Resultaten av denna studie presenteras i detta kapitel utifrån de tre frågeställningarna. Varje 

frågeställnings resultat redovisas i tabeller. Därefter summeras och diskuteras resultaten i 

kapitel 6. 

5.1 Skiljer sig chefers livsbalans från övriga anställdas? 

Resultatet av analysen påvisar en skillnad i livsbalansen hos medarbetare och chefer. 

Medelvärdet på livsbalansen hos cheferna är 3,51 och hos övriga anställda 3,81. T-test visar 

att medelvärdesskillnaden är signifikant. 

 

Tabell 1. Chefers och övriga anställdas livsbalans. 

 

 Antal (N) Procent (%) Livsbalans (m) Standardavvikelse (s) 

Chefer 250 31,5 % 3,51 0,60 

Övriga anställda 536 68,5 % 3,81 0,60 

Total 786 100 % 3,72 0,62 

 

  

5.2 Vilka faktorer inverkar på livsbalansen?  

I tabell 2 presenteras först de oberoende variablernas korrelation med den beroende variabeln 

i kolumnen råeffekt. Därefter visas resultatet av den multipla regressionen i fem modeller. 

Modellerna visar hur de oberoende variablerna som ingår i respektive modell korrelerar med 

den beroende variabeln när hänsyn tas till samtliga variabler i modellen. Modellerna 1 och 2 

innehåller studiens kontrollvariabler grupperade i två teman: bakgrund och 

familjeförhållanden. I modellerna 3 och 4 adderas faktorer kopplade till det nya arbetslivet. 

Slutligen, i modell 5, läggs effekten av att vara chef till på livsbalansen. Värdena i modellerna 

anger styrkan samt riktningen på sambandet mellan de variabler som ingår i respektive modell 

och livsbalansen. R² visar sedan modellernas prediktionsvärde för den beroende variabeln, 

exempelvis kan modell 5 förklara 9 procent av variationen i livsbalansen.  
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Tabell 2. Faktorer som påverkar den lönearbetande populationens livsbalans. 

 

Råeffekt M1 M2 M3 M4 M5 

Kön - ,04 - ,04 - ,04 - ,03 - ,04 - ,09 

Ålder ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Storlek på bostadsort - ,00 ,00 ,01 ,01 - ,01 - ,01 

Hemmaboende barn - ,25** 
 

- ,22** - ,22** - ,19** -,17** 

Sammanboende med 

partner 

- ,15* 
 

- ,09 - ,09 - ,09 - ,09 

Möjlighet att påverka 

arbetets tempo 

,02 
  

,03** ,03** ,04** 

Möjlighet att påverka 

arbetets organisering 

- ,01 
  

- ,03* - ,02 - ,02 

Möjlighet att bestämma 

arbetets start- & sluttid 

- ,04 
   

- ,04 - ,04 

Arbetet innefattar 

obekväma arbetstider 

,02 
   

,00 ,02 

Personalansvar - ,30** 
    

- ,27** 

Antal (N) 664 790 790 785 664 664 

R² 
 

,01 ,05 ,06 ,06 ,09 

 

* Sambandet är signifikant på <0,05 nivån 

** Sambandet är signifikant på <0,01 nivån 

 

Standardiserad beta uttrycker den oberoende variabelns effekt på beroendevariabeln. Av de 

signifikanta sambanden i modell 5 är den oberoende variabel som påverkar den beroende 

variabeln i högst utsträckning personalansvar därefter kommer möjlighet att påverka arbetets 

tempo och sedan hemmaboende barn.  

Multikollinaritet anger den felkällan som, i regressionsanalysen, består av att två eller flera av 

de oberoende variablerna korrelerar med varandra i hög utsträckning. Värdena i denna studie 

är alla över toleransnivån på 0,25. 
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5.3 Skiljer sig chefers livsbalans beroende på chefsnivå? 

 

Resultatet visar att det finns skillnader i de olika chefsnivåernas medelvärden på livsbalansen. 

Dessa är dock inte signifikanta på 0,05 nivån. 

 

 

Tabell 3. Chefsnivåernas livsbalans 

 

  Antal (N) Procent (%) Livsbalans (m) Standardavvikelse (s) 

1:a linjens chef 70 32,9 % 3,57 0,64 

Mellanchef 124 58,2 % 3,49 0,57 

Hög chef 19 8,9 % 3,43 0,58 
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6. Avslutande diskussion  

 

Detta kapitel inleds med en summering av de resultat som framkommit av studien. Därefter 

diskuteras dessa resultat i relation till den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket. 

Kapitlet avslutas med de metodologiska överväganden som varit aktuella i studien samt med 

förslag på ämnen och tillvägagångssätt för framtida forskning. 

6.1 Summering av resultaten  

Resultatet av uppsatsens första frågeställning visar att det finns en signifikant skillnad mellan 

chefers och övriga anställdas livsbalans. Medelvärdet på livsbalansen är hos chefer 3,51 och 

hos övriga anställda 3,81 vilket innebär att chefer upplever en sämre livsbalans än övriga 

anställda. Det kan tyckas vara en liten skillnad men då skalan går mellan 1 och 5 och 

skillnaden mellan medelvärdena dessutom uppvisar en signifikans är den av betydelse. 

 

Resultaten av uppsatsens andra frågeställning visar först att de oberoende variablerna 

hemmaboende barn, sammanboende med partner samt personalansvar korrelerar signifikant 

med den beroende variabeln. Respondenter med hemmaboende barn eller sammanboende 

med partner eller med personalansvar har en sämre livsbalans.  

 

Modell 1 visar att variablerna kön, ålder och storlek på bostadsort inte har någon inverkan på 

den beroende variabeln. När sedan familjeförhållanden läggs till, i modell 2, visar 

sammanboende med partner inte längre någon signifikans men däremot visar hemmaboende 

barn ett negativt signifikant samband. Modellerna 3 och 4, som är kopplade till det nya 

arbetslivet, visar att variabeln möjlighet att påverka arbetets tempo har ett positivt signifikant 

samband med livsbalansen. Variabeln möjlighet att påverka arbetets organisering förändras 

från att vara signifikant i modell 3 till att inte vara det i modell 4 där variablerna möjlighet att 

bestämma arbetets start- & sluttid och arbetet innefattar obekväma arbetstider läggs till. 

Slutligen i modell 5, där variabeln personalansvar läggs till, visar denna på en negativ 

signifikant korrelation med livsbalansen. Faktorer som har signifikant inverkan på 

livsbalansen, när hänsyn tas till studiens alla oberoende och kontrollvariabler, är alltså: 

hemmaboende barn, möjlighet att påverka arbetets tempo samt personalansvar. 

Hemmaboende barn visar ett negativt samband, möjlighet att påverka arbetets tempo ett 

positivt samband och personalansvar ett negativt samband med livsbalans. Detta innebär 
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alltså att respondenter som inte har hemmaboende barn men som har möjlighet att påverka 

arbetets tempo och som inte har något personalansvar har en bättre livsbalans. 

 

Resultatet av uppsatsens tredje och sista frågeställning visar att det finns skillnader i 

medelvärden på de olika chefsnivåerna; 1:a linjens chefer har ett medelvärde på livsbalansen 

3,57, mellanchefer har 3,49 och höga chefer har 3,43. Dessa skillnader är inte dock 

signifikanta. 

6.2 Resultatdiskussion  

Resultaten av denna studie påvisar en signifikant skillnad i hur chefer och övriga anställda 

upplever sin livsbalans där chefer upplever en sämre livsbalans än övriga anställda. Däremot 

skiljer sig inte livsbalansen beroende på chefsnivå. Resultaten visar också att de faktorer som 

inverkar signifikant på livsbalansen är: hemmaboende barn, möjlighet att bestämma arbetets 

tempo samt personalansvar. Dessa samband och även de faktorer som inte inverkar 

signifikant på livsbalansen kommer att diskuteras närmare, i förhållande till teori och tidigare 

forskning, i följande kapitel. 

 

6.2.1 Chefer och övriga anställdas livsbalans 

Att chefer har en sämre livsbalans än övriga anställda skulle kunna förklaras med hjälp av 

delar ur Barnards organisationsteori som innebär att med chefens position följer ökade krav, 

exempelvis att fatta beslut och agera kommunikationskanal (Barnard 2009). Detta stöds även 

av resultatet av Allvins studie (2001) som visar att chefer i snitt arbetar tio timmar mer per 

vecka än övriga anställda samt att de även ofta arbetar hemifrån på kvällar och helger. Detta 

tyder på att kraven och arbetsbelastningen på chefer är högre än på medarbetare. Den höga 

arbetsbelastningen i kombination med att ofta arbeta hemifrån på kvällar och helger borde ge 

ett negativt avtryck på balansen mellan arbete och det övriga livet, vilket överensstämmer 

med denna studies resultat.  

 

Att cheferna har sämre livsbalans än övriga anställda skulle också kunna förklaras med att 

cheferna har en sämre relation mellan krav- och kontrollnivån i arbetet i enlighet med 

Karaseks modell (1979). Chefer antas ha fler typer av krav på sin roll än vad övriga anställda 

har, bland annat personalansvaret (Barnard 2009). Flera krav innebär högre krav och det i 

relation till handlingsutrymmet kan påverka livsbalansen. Denna skillnad i livsbalans tyder på 

samma dilemma som i Allvins studie (2001) som visar att en otydlig gränsdragning mellan 
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arbets- och familjeliv uppfattas negativt och kan därmed leda till en sämre livsbalans. 

Resultatet av Johansson med fleras studie (2013), som jämförde första linjens 

sjuksköterskechefer (flsc) med övriga sjuksköterskor, fann däremot att det inte fanns några 

skillnader mellan flsc och övriga sjuksköterskor i fråga om deras självskattade hälsa. Det 

skulle kunna bero på att deras studie inte mätte livsbalansen så som den är definierad här. Det 

skulle också kunna bero på att vår studie innefattar chefer som grupp och inte chefer i en 

specifik bransch.  

 

6.2.2. Partner, familj och barns inverkan på livsbalansen 

Resultatet av vår studie visar att vara sammanboende med partner ger ett signifikant samband 

med livsbalans när man enbart tar hänsyn till denna variabel. När sedan de andra variablerna 

adderas i modell 2-5 så försvinner detta signifikanta samband, vilket alltså innebär att när 

variabeln sammanboende med partner testas tillsammans med de andra har den inte längre 

något samband med livsbalansen. Den tidigare forskningen visar på ett samband mellan att 

gifta par upplever konflikten mellan arbete och familjeliv större än vad de ogifta paren gör 

(Herman & Gyllstrom 1977, van der Lippe m.fl. 2006).  

 

Kahn med flera definierar rollkonflikt som “samtidig förekomst av två (eller flera) krav som 

gör att eftergivandet för det ena gör det svårare att  hantera de andra” (refererad i Greenhaus 

& Beutell 1985) vilket här skulle innebära att vara medarbetare och/eller sammanboende med 

partner tillför ytterligare roller som ska hanteras av individen och därmed också påverkar 

individens livsbalans. När sedan variabeln hemmaboende barn visar ett negativt samband med 

livsbalans i vår studie så ökar rollkonfliktsteorin som trolig förklaring till att livsbalansen kan 

påverkas negativt av ett ökat antal roller. Individens multipla roller, som i och med adderandet 

av hemmaboende barn utökas med föräldrarollen, medför ytterligare krav att hantera vilket 

påverkar livsbalansen negativt. Den tidigare forskningen visar på liknande resultat att 

konflikten mellan arbete och det övriga livet ökar om individen har barn eller inte (Olsen & 

Dahl 2010; van der Lippe m.fl. 2006). Lundberg, Mardberg, Frankenhaeusers studie (1994) 

visar dessutom att antalet barn inverkar negativt på kvinnors hälsa. Kraven från de olika 

rollerna kan vara svåra att förena exempelvis att vara den perfekta partnern, den engagerade 

föräldern och den ansvarsfulla medarbetaren.  
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Resultatet av vår studie ha likheter med fackförbundet Unionens rapport som visar att chefer 

upplever stress över att få ihop balansen mellan arbetsliv och privatliv när de är hemma och 

vårdar sjukt barn. Denna stress upplever cheferna i högre grad än vad tjänstemännen gör. 

Cheferna uppger att de arbetar hemma under tiden de vårdar sjukt barn för att undvika hög 

arbetsbelastning när de återgår till arbetet (Unionen 2014). Detta tyder på att chefen inte har 

någon som kan utföra dennas arbete (vikariera) under tiden som vård av barn pågår utan 

istället växer högen av arbete. Detta kan antas öka pressen på chefen att ständigt vara 

närvarande på jobbet och att en tillfällig frånvaro från arbetet, exempelvis vid vård av barn, 

påverkar livsbalansen negativt då konflikten mellan arbetslivet och det övriga livet ökar. En 

medarbetare som inte har samma ansvar och krav som chefen kan antas vara lättare att ersätta 

vid frånvaro, vilket kan påverka livsbalansen positivt. Greenhaus & Beutells (1985) teori 

kring interrollkonflikt kan förklara detta. Här skulle det innebära att kraven på rollen som chef 

är svårare att kombinera med föräldrarollen än vad de krav är som ställs på medarbetarrollen. 

Dessa krav på chefen skulle kunna grundas i Mintzbergs (1973) interpersonella roller där 

chefen antas ha en viss plikt att representera sin organisation. Pliktkänslan kan göra att chefen 

känner sig tvungen att arbeta vid tillfällen då denna egentligen borde fokusera på annat 

exempelvis att vårda sitt barn.  

 

6.2.3. Det nya arbetslivets inverkan på livsbalansen 

När variablerna som ingår i det nya arbetslivet (möjlighet att påverkar arbetets tempo, 

möjlighet att påverka arbetets organisering, möjlighet att bestämma arbetets start- och sluttid 

samt innefattar arbete på obekväma arbetstider) läggs till i modell 3 och 4 är det enbart den 

förstnämnda som visar ett signifikant samband med livsbalansen. Det nya arbetslivet innebär, 

som tidigare nämnts, förändringar i bland annat dessa områden. Abendroth & den Dulk 

(2011) kommer i sin studie fram till att det inte är de flexibla arbetsvillkoren i sig som 

påverkar individens möjlighet att balansera arbetet med det övriga livet utan det är graden av 

flexibilitet som är det som påverkar denna möjlighet. Detta skulle kunna bidra till tolkningen 

av våra resultat då vi inte vet i vilken grad dessa variabler förekommer hos den lönearbetande 

populationen. Resultaten av Allard med fleras (2007) studie, på svenska pappor med 

chefsbefattningar inom flexibla arbeten, visar att de trots det flexibla arbetet upplever en hög 

nivå av konflikt mellan arbete och familjeliv. 
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Resultatet av vår studie visar att möjlighetet att påverka arbetets tempo har en positiv 

inverkan på livsbalansen. Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell (1979) kan bidra med en 

förklaring till detta resultat då befogenhet att påverka sitt tempo på arbetet tyder på en viss 

kontroll och därmed också ett visst handlingsutrymme hos den anställda. Karasek beskriver i 

sin modell att ett större handlingsutrymme skapar en känsla av att ha högre kontroll vilket 

leder till att den anställda kan hantera högre krav utan att en ohälsosam mental ansträngning 

uppstår. 

 

Resultatet av vår studie visar att variabeln arbetet innefattar obekväma arbetstider inte har 

någon inverkan på livsbalansen. Detta skulle kunna förklaras med Barnards resonemang kring 

tillhörighet. När en individ blir medlem i en organisation går denna med på att ge upp en viss 

del av sig själv till förmån för organisationen. Individen väger vinsten som tillhörigheten i 

organisationen medför mot vad denna tvingas ge upp. Att arbeta obekväma tider skulle kunna 

var en sådan sak. Det handlar alltså om ett mer eller mindre frivilligt val som individen gör. 

Olsen och Dahls (2010) studie visar däremot att oregelbundna arbetstider inverkar negativt på 

män och kvinnors balans mellan arbete och övrigt liv. Oregelbundna arbetstider kan 

exempelvis innebära skiftarbete eller delade turer vilket inverkar negativt på balansen i Olsen 

och Dahls studie. Obekväma arbetstider, som innefattar att arbeta kvällar och/eller helger, 

inverkar dock inte på livsbalansen.  

 

6.2.4 Bakgrundsvariablernas inverkan på livsbalansen  

Resultatet av vår studie visar att ålder inte har någon inverkan på livsbalansen. Tidigare 

forskning har visat lite olika resultat i frågan, exempelvis Lippe med fleras (2006) forskning 

visar på liknande resultat, att ålder inte inverkar på möjligheten att kombinera arbetet med det 

övriga livet. Däremot visar Lundberg med fleras studie (1994) att åldersgruppen 35-39 år är 

den grupp som upplever mest stress. Lundberg med fleras resultat överensstämmer med den 

förväntan som fanns på vårt resultat då det är i denna åldersgrupp som många har 

hemmaboende barn vilket skulle kunna resultera i en sämre livsbalans för respondenterna i 

denna grupp. I vår studie verkar dock inte ålder vara det som huvudsakligen påverkar 

individers livsbalans.  

 

Resultatet av vår studie visar inte på något signifikant samband mellan variabeln kön och 

livsbalans. Den tidigare forskningen visar däremot att den upplevda konflikten mellan arbete 
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och det övriga livet förekommer i högre grad hos kvinnor, som fortfarande har det största 

ansvaret över det arbete som utförs i hemmet. Detta skapade en förväntan om att vår studie 

skulle uppvisa liknande resultat (Giddens 2003:348; Hochschild 1997:73ff; van der Lippe 

m.fl. 2006; Lundberg m.fl. 1994). I vår studie verkar dock inte kön vara det som 

huvudsakligen påverkar individers livsbalans.  

 

6.2.5 Chefsnivåns inverkan på livsbalansen 

Resultatet av vår studie visar inte på någon signifikant skillnad på livsbalansen mellan de 

olika chefnivåerna. Enligt Barnards organisationsteori accepterar chefen sin position, som kan 

vara på olika chefsnivåer, och också de uppgifter som är knutna till dessa positioner (Barnard 

2009). Att vara chef innebär både en plikt att representera organisationen och agera 

kommunikatör, både internt och externt, åt organisationen samtidigt som en av chefens 

viktigaste uppgifter är att leda och motivera sin personal (Mintzberg 1973). Sammantaget görs 

antagandet om att detta leder till att chefen känner en högre tillhörighet till organisationen än 

de övriga anställda. En högre grad av tillhörighet kan medföra en större zone of indifference 

vilket kan göra att chefens engagemang till arbetet tar över och det kan inverka negativt på det 

övriga livet (Ahrne 1999). Dessa antaganden skulle då innebära att ju högre chefsnivå desto 

lägre livsbalans. Detta kan dock inte förklara resultatet av vår studie. Chefsnivåerna i vår 

studie grundas på månadsinkomsten, en hög chef tjänar mer än 60 001 kronor per månad. 

Detta kan möjliggöra att de kan köpa livsbalans i form av exempelvis hushållsnära tjänster 

vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till den utjämnade livsbalansen mellan nivåerna i 

denna studie.  

 

En förväntning som fanns, innan inläsning på ämnet påbörjades, var att chefer på lägre nivåer 

skulle ha en sämre livsbalans än dem på högre nivåer. Ett antagande om att dessa lägre nivåer 

har en mer utbredd press från olika håll var det som skapade denna förväntning. Resultatet 

visar dock, som sagt, att några sådana skillnader inte finns. En förklaring, med utgångspunkt i 

Mintzbergs rollteori, skulle kunna vara att de olika uppgifter och roller som ingår för en chef 

gäller alla chefer, oavsett nivå. De har alla förväntningar på sig på grund av sin sociala 

position som formellt ansvarig över sin organisation eller sin enhet. Alla nivåer av chefer 

ställs inför liknande rollkonflikter, de har alla press på sig både uppifrån och nerifrån men av 

olika slag (Mintzberg 1973). 

 



Uppsala Universitet  Maria Eltell & Matilda Nordin 

32 
 

Trots att cheferna i vår studie har sämre livsbalans än övriga anställda så innebär det, kopplat 

till Marmots med fleras studie (1978), att de inte dör i hjärtrelaterade sjukdomar i större 

utsträckning än vad övriga anställda gör. Detta innebär troligtvis att livsbalans och 

hjärtdödlighet inte korrelerar positivt. Det kan bero på att livsbalans i denna studie inte 

innehåller variabler som korrelerar med faktorer som påverkar hjärtdödlighet. Resultatet av 

Marmot med fleras studie visar att de högre tjänstenivåerna har en lägre dödlighet i 

hjärtrelaterade sjukdomar än vad befattningar längre ner i hierarkin har. Det verkar alltså vara 

en fördel i att vara chef i frågan om risken att dö i hjärtrelaterade sjukdomar men en nackdel i 

frågan om livsbalans.  

6.3 Metodologiska överväganden  

Den tidigare forskningen har utmynnat i den kunskapslucka som bidragit till formuleringen av 

studiens syfte och dess frågeställningar. Detta tillsammans med teorivalet har väglett valet av 

metod. För att uppnå generaliserbarhet föll valet av metod på den kvantitativa ansatsen. Valet 

gör att studiens resultat blir applicerbara på hela populationen och inte enbart på individnivå. 

Det gör det också möjligt att undersöka olika faktorers inverkan på livsbalansen samt att se 

hur signifikanta dessa samband är. Begränsningarna med den kvantitativa ansatsen jämfört 

med den kvalitativa är att den senare gör det möjligt till att nå djupare kunskap om 

respondenternas åsikter, attityder och upplevelser. Dessa fenomen fångas inte på samma sätt 

med den kvantitativa metoden.  

 

I valet mellan att använda färdiga data eller att samla in eget datamaterial görs ett antal 

överväganden i form av exempelvis problemområde, kostnad, vilka mätningar som blir 

möjliga med materialet samt materialets validitet och reliabilitet (Rosengren & Arvidson 

2002:375ff). Som tidigare nämnts påverkar det färdiga datasetet bland annat studiens 

frågeställningar. Det innebär en begränsning för forskarna att inte själva kunna konstruera de 

variabler som ska undersökas. Dock ansågs datasetet fånga in de fenomen som behövdes för 

att fylla kunskapsluckan och därmed även uppfylla syftet med studien. Fördelen med att välja 

det färdiga datasetet är dels det stora antalet respondenter och dels den stora omfattningen av 

variabler (Rosengren & Arvidson 2002:384ff).  

 

Att mäta en beroendevariabel som skapats genom ett konstruerat index innebär både för- och 

nackdelar. Fördelen är att det kan fånga in ett fenomen på ett mer omfattande sätt då det är 

skapat av ett antal sammanslagna variabler än vid användandet av en enskild variabel, 
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förutsatt att de sammanslagna variablerna är reliabla. Nackdelen är att indexet utgör en möjlig 

felkälla för studiens validitet, om indexet inte mäter det som studien avser att mäta. Då 

studiens syfte var att mäta ett bredare spektrum av variabler än vad en enskild variabel i 

datasetet kunde tillhandahålla föll valet på att skapa ett index för att mäta livsbalans.  

 

Valet av analysmetoder har styrts av studiens frågeställningar. I studiens första och sista 

frågeställning föll valet på att jämföra medelvärden för att på ett relevant sätt påvisa en 

eventuell skillnad mellan grupperna. För att besvara den andra frågeställningen gjordes först 

en korrelationsanalys för att se de oberoende variablernas effekt på livsbalansen oberoende av 

varandra. Därefter gjordes en multipel regressionsanalys för att se samvariansen av olika 

sammansättningar av kontroll - och oberoendevariablers effekt på livsbalansen.  

6.4 Slutsatser och vidare forskning  

Den huvudsakliga slutsatsen av denna studie är att den faktor som inverkar mest negativt på 

livsbalansen hos den lönearbetande populationen är om den anställda har personalansvar eller 

inte. Resultatet av studien visar även en negativ inverkan på livsbalansen för anställda som 

har barn. En positiv inverkan på livsbalansen är om den anställda har möjlighet att påverka 

arbetets tempo. Genom denna studie kan även slutsatsen dras att chefsnivå inte har någon 

inverkan på livsbalansen.  

 

För att fördjupa resultatet på frågeställningen gällande livsbalans och chefsnivå finns flera 

alternativ på vidare forskning. Ett sätt skulle kunna vara att dela in chefsnivåerna på något 

annat sätt än genom lön. Ett exempel skulle kunna vara, att i en egen konstruerad enkät, ställa 

en fråga där respondenten får ange sin chefsnivå. Detta kan ger en säkrare indelning av 

chefsnivåerna. Ett annat sätt skulle kunna vara att intervjua cheferna på de olika nivåerna för 

att på så sätt få en djupare inblick i hur de själva uppfattar sin livsbalans.  

 

För vidare forskning skulle de signifikanta resultaten i denna studie kunna fördjupas 

ytterligare. Exempelvis skulle skillnaden mellan chefers och övriga anställdas livsbalans 

kunna undersökas branschvis, skiljer sig detta mellan olika typer av branscher? En utvidgning 

av studien skulle också kunna göras i och med att undersöka det oändliga antal faktorer som 

kan spela in på livsbalansen, att antingen använda någon eller några andra av de 673 

variablerna i datasetet eller konstruera en enkät som bidrar med ytterligare alternativ på 
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variabler. De variabler som är undersökta i denna studie förklarar nio procent av variansen på 

livsbalansen så här finns utrymme för vidare forskning och utveckling.  
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Bilaga  

 

Frågor från ESS5-2010 dataset i original: 

1. Responsible for supervising other employees 

2. Gender 

3. Age of respondent, calculated 

4. Usual gross pay in euros, before deductions for tax and insurance 

5. How long period pay cover 

6. Work involve working evenings/nights, how often 

7. Work involve working weekends, how often 

8. Current job: can deside time start/finish work 

9. How often do you keep worrying about work problems when you are not working? 

10. How often do you feel too tired after work to enjoy the things you would like to do at 

home? 

11. How often do you find that your partner or family gets fed up with the pressure of 

your job?  

12. How often do you find that your family responsibilities prevent you from giving the 

time you should to your job? 

13. How often do you find it difficult to concentrate on work because of your family 

responsibilities?  

14. Children living at home or not 

15. Domicile, respondents description 

16. Main activity, last 7 days. All respondents. 

17. Allowed to choose/change pace of work 

18. Allowed to deside how daily work is organised 

19. Lives with husband/wife/partner 
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Översättningar: 

1. Ansvar över andra anställda 

2. Kön 

3. Respondentens ålder 

4. Genomsnittliga bruttolön 

5. Vilken period avser bruttolönen (år, månad, vecka, timme) 

6. Arbetet innehåller kvälls- eller nattarbete, hur ofta 

7. Arbetet innehåller helgarbete, hur ofta 

8. Nuvarande arbete: kan bestämma start- och sluttid 

9. Hur ofta oroar du dig för arbetsrelaterade problem när du inte arbetar? 

10. Hur ofta känner du dig för trött efter arbetet för att kunna njuta att det du brukar göra 

när du är hemma? 

11. Hur ofta tror du att din partner eller familj lessnar på pressen från ditt arbete? 

12. Hur ofta finner du att dina förpliktelser gentemot familjen hindrar dig från att göra det 

du ska på arbetet? 

13. Hur ofta finner du det svårt att koncentrera dig på ditt arbete på grund av dina 

förpliktelser gentemot familjen? 

14. Hemmaboende barn 

15. Storlek på bostadsort, respondentens beskrivning 

16. Huvudsaklig sysselsättning de senaste sju dagarna 

17. Möjlighet att påverka arbetets tempo 

18. Möjlighet att påverka arbetets organisering 

19. Sammanboende med partner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


