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Abstract  

Syftet med denna studie var att undersöka enhetschefers upplevelser av arbete-familj 

konflikten i en mellanstor kommun i Sverige, med fokus på eventuella könsrelaterade 

skillnader. Datamaterial samlades in via semistrukturerade intervjuer med 9 enhetschefer i en 

mellanstor kommun i Sverige. Genom kriteriestyrt urval valdes respondenter med barn i 

åldrarna 0–12 år ut att medverka i studien. Respondenterna kontaktades via mail och bokades 

in till en fysisk eller digital intervju. Det insamlade materialet analyserades genom en 

induktiv tematisk analys. I den tematiska analysen framkom emotionellt ansvar, socialt stöd, 

egen tid och känslan av otillräcklighet som återkommande teman. Respondenterna upplevde 

sig sammantaget vara ganska nöjda och ansåg sig leva i jämställda parrelationer. Trots den 

upplevda tillfredställelsen påvisade resultatet i studien vissa könsrelaterade skillnader, främst 

gällande emotionellt ansvar. De kvinnliga respondenterna uttryckte i större uträckning att de 

tog ett större emotionellt ansvar, vilket kan tolkas vara en orsak till upplevd obalans och bidra 

till högre nivåer av arbete-familj konflikt. Hos de manliga respondenterna var avsaknad av 

socialt stöd och låg energi två anledningarna till upplevd obalans och högre nivåer av 

arbetefamilj konflikt.   

  

  

  

 
Nyckelord: work-family conflict, work-life balance, gränslöst arbete, chefsroll, 
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Inledning  

Hur kan åren som förälder och dess krav på närvarande föräldraskap balanseras med 

ett kravfyllt arbete som enhetschef? Vad påverkar egentligen upplevelsen av balans eller 

obalans mellan dessa två roller? Att dra gränsen mellan arbete och privatliv är svårt då den i 

allt större utsträckning suddas ut. Detta påverkar den upplevda balansen mellan familjeliv och 

arbetsliv, då arbetslivet under det senare decenniet har förändrats (Aronsson, 2016). Att svara 

i telefon efter arbetstid ses numera som en självklarhet och att alltid vara tillgänglig på mail 

kan idag ses tillhöra en oskriven arbetsnorm. Föräldrarollen i kombination med yrkesrollen 

kan leda till en inre rollkonflikt, även kallat work-family conflict (WFC). På svenska kan 

begreppet beskrivas som arbete-familj konflikten, men kommer i den aktuella studien 

refereras till genom förkortningen WFC. Hur den enskilda individen upplever denna balans 

eller obalans är ett relativt nytt forskningsområde. Studier inom ämnesområdet har bedrivits 

sedan mitten av 1980-talet och har ökat i takt med att båda föräldrarna arbetar (Beutell & 

Greenhaus, 1983; Gallie & Russell, 2009; Verma, 2013).  

Att samtidigt vara en närvarande och engagerad förälder för sina barn och en bra chef 

på arbetsplatsen kan bidra till höga nivåer av upplevd stress och obalans mellan arbete och 

familjeliv (Aronsson, 2016; Oun, 2012). Balansen mellan arbetsliv och familjeliv kan 

påverka den enskilda individen både positivt och negativt, exempelvis genom känslan av 

tillräcklighet eller otillräcklighet (Greenhaus & Beutell, 1985; Kalliath et al., 2015). 

Statistiska Centralbyrån (SCB, 2019a) undersökning av levnadsförhållanden visade att cirka 

en tredjedel av de som hade barn yngre än 13 år och arbetade heltid upplevde svårigheter med 

att kombinera arbete och familjeliv. Vidare påvisade undersökningen att kvinnor hade svårare 

att kombinera den egna karriären med sitt privatliv. Detta kan således ge indikationer om 

könsrelaterade skillnader då män och kvinnor som har barn yngre än 13 år potentiellt kan 

uppleva högre nivåer av WFC, vilket denna studie därför avser undersöka. Syftet med denna 
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studie var att undersöka enhetschefers upplevelser av arbete-familj konflikten i en mellanstor 

kommun i Sverige, med fokus på eventuella könsrelaterade skillnader. Genom studiens syfte 

kan även positiva eller negativa effekter av att som förälder arbeta inom en offentlig 

förvaltning synliggöras. Förväntningen är att genom studien generera en relevant insyn i 

enhetschefers vardag i syfte av att bättre förstå hur rollen som enhetschef och rollen som 

förälder kan påverka varandra.  

Bakgrund  

Balans mellan arbete och familjeliv  

Begreppet WFC relaterar till balansen mellan arbete och familjeliv och förklaras i 

flertalet studier som en inre rollkonflikt (Flisbäck & Lindström, 2013; Heery & Noon, 2017; 

Hill et al., 2001; Mauno et al., 2006). Denna rollkonflikt är ett resultat av de roller individen 

upplever sig ha, exempelvis rollen som förälder och rollen på arbetsplatsen, är i balans eller 

obalans med varandra. Rollkonflikten uppstår när de båda rollerna ömsesidigt blir 

inkompatibla (Beutell & Greenhaus, 1985; Grönlund, 2007; Kalliath et al., 2015). Ämnet har 

tidigare betraktas som en kvinnofråga, men ses idag mer som ett jämställt problem mellan 

män och kvinnor (Beutell & Greenhaus, 1983; Gallie & Russell, 2009; Verma, 2013). Att 

fortsätta utveckla forskningsfältet genom att undersöka både män och kvinnors nivåer av 

WFC kan bidra med en uppdaterad spegling av arbetande föräldrars vardag. Detta då 

arbetslivet ständigt förändras vilket även kan ändra upplevda orsaker till WFC. Att båda 

föräldrarna i familjen idag arbetar har lett till att fler föräldrar också upplever WFC (Bellavia 

& Frone, 2005; Gallie & Russell, 2009; Nohe & Sonntag, 2014).   

Hur WFC upplevs av män och kvinnor kan variera. Viss forskning (Canivet et al., 

2010; Huffman et al., 2014; Notten et al., 2017; SCB, 2019b) indikerar på en jämn fördelning 

mellan män och kvinnor i upplevd WFC, dock påvisar andra studier (Alsarve et al., 2017; 
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Cottini, 2012; Ericsson et al., 2019; Flisbäck & Lindström, 2013; Hochschild, 1997; Jacobs et 

al., 2010; Landsorganisationen i Sverige, 2019; McCutcherons & Morrisons, 2016; Offer, 

2014, Roman, 2017) att det finns könsrelaterade skillnader. Detta då kvinnor påvisades 

uppleva högre nivåer av WFC. Trots att föräldrar ofta upplever någon form av WFC har 

studier även visat att individen samtidigt kan uppleva tillfredställsele i sin roll som förälder 

och i sin yrkesroll (Gerson, 2002; Repetti et al., 1989). Detta kan således indikera på en 

komplexitet i föräldrars upplevelser av WFC. Flera studier (Bakker et al., 2005; Cifre & 

Vera, 2019; Zhu & Li, 2005) beskriver att rollkonflikten kan leda till en negativ reaktion när 

en roll belastar en annan. Detta beskrivs som the spillover effect och kan uppstå när 

familjelivet påverkar arbetslivet, eller vice versa. Att nå balans mellan arbetsliv och familjeliv 

kan vara svårt och spillovers är därför vanliga bland både män och kvinnor. Den fysiska och 

psykiska stress som uppkommer i samband med en rollkonflikt kan leda till WFC. Konflikten 

kan grunda sig i känslan av otillräcklighet och känslan av att inte lyckas leva upp till de egna 

kraven på föräldrarollen eller yrkesrollen. De upplevda kraven kan vidare relateras till 

samhällets förväntningar på individen i dess olika roller (Gallie & Russell, 2009).  

Traditionella könsroller och normer   

En av anledningarna till WFC kan återfinnas i traditionella förväntningar på 

könsrollerna man och kvinna då en mer traditionell syn på kvinnan innebär ansvar för barnen 

och en traditionell syn på mannen innebär ett ansvar som familjeförsörjare. För svenska 

kvinnor i arbetslivet leder detta till en negativ inre rollkonflikt, då kvinnor upplever det som 

svårt att balansera rollen som mamma med sin professionella yrkesroll. Detta kunde enligt 

flertalet studier (Cifre & Vera, 2019; Flisbäck, & Lindström, 2013; Notten et al., 2017) bero 

på de sociala förväntningar kvinnor upplever, främst gällande närvarande föräldraskap, i 

kombination med höga prestationskrav på arbetsplatsen. Detta har en direkt negativ inverkan 

på WFC hos mödrar. Även hos fäder kunde dock kopplingar till traditionella könsroller 
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påvisas. Enligt flertalet studier påverkas män av könstereotypa normer och förväntningar. En 

mer traditionell mansnorm och könsroll kan leda till att män arbetar mer övertid och 

spenderar mer tid på arbetsplatsen (Allard et al., 2011; Haas & Hwang, 2019; Huffman et al., 

2014). Detta kan bero på att män upplever sig behöva prioritera arbetet framför familjen på 

grund utav samhällets könnormativa förväntningar. De fäder som däremot motsatte sig de 

mer traditionella könsstereotypa rollerna visade sig enligt studier (Canivet et al., 2010;  

Huffman et al., 2014) spendera mer tid med familjen och upplevde även lägre nivåer av WFC. 

Kopplingar kan därför dras mellan den könsstereotypa mansrollen och högre nivåer av upplevd 

WFC.  

Organisationens roll kan vara avgörande i att motverka traditionella könsmönster. 

Män och kvinnor som arbetar inom offentlig sektor upplevde enligt Försäkringskassans 

socialförsäkringsrapport (2019) en mer accepterande organisationskultur gällande 

föräldraskap än vad föräldrar inom privat sektor uppgav. Arbetsgivarens inställning och 

tidigare historik av föräldraledighet visade sig vara avgörande för andelen uttagna 

föräldradagar, främst bland fäder. Förutom organisationskulten framkom även inkomstnivån 

som en orsak till uppdelningen av föräldradagar. I enlighet med statistik från SCB (2018) 

samt Landsorganisationen i Sverige (LO) från 2019 har föräldrar i Sverige fortfarande en 

traditionell och könsnormativ uppdelning av föräldraledighet och vård av barn (VAB). Detta 

kan synliggöras genom att exempelvis fler kvinnor än män fortfarande arbetar deltid (Alsarve 

et al., 2017; Flisbäck & Lindström, 2013; Roman, 2017). Dessa studier påvisade även att 

kvinnor upplever högre nivåer av stress och högre nivåer av WFC i jämförelse med män. 

Anledningen till detta kan vara en mer könnormativ uppdelning i hemmet då traditionella 

könsmönster kan vara svåra att bryta.   
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Det tredje skiftet  

I Hochschilds (1997) studie om arbete, familjeliv och återhämtning förklarades det 

avlönade arbetet som det “första skiftet” och det oavlönade arbetet i hemmet som det “andra 

skiftet”. Hos kvinnor ökade stresshormonet kortisol när det avlönade arbetet (första skiftet) 

var slut och det oavlönade arbetet (andra skiftet) tog vid. Hos män visade det sig vara 

tvärtom. Vidare beskrevs även begreppet det “tredje skiftet”, vilket avser det emotionella 

arbete som involverar planering, tankar och organisering (Frankenhaeuser, 1993; Hochschild, 

1997; Smeby, 2017). Kvinnor tenderade, enligt Hochschild (1997), att ta ett större ansvar för 

det tredje skiftet. Detta var främst förekommande hos kvinnor i åldern 30–45 år. Denna grupp 

tenderade även att uppleva mindre möjlighet till återhämtning. I Ericssons et al. (2019) studie 

om det tredje skiftet uppgav respondenterna att de levde jämställt och jämlikt i parrelationen 

samt att de delade på ansvaret i hemmet. Den stora skillnaden som påvisades i studien var att 

kvinnorna tog det mentala och emotionella ansvaret gällande planering och organisering i 

parrelationen. En konsekvens av att besitta det emotionella huvudansvaret var att 

projektledarrollen ledde till en stor mental påfrestning för kvinnorna, vilket således kan 

relatera till upplevelsen av WFC då ett större ansvar i det tredje skiftet påverkar rollen som 

förälder.   

Flexibla arbetsformer   

För att lyckas balansera arbete med familjeliv kan det vara nödvändigt för föräldern 

att ha rätt förutsättningar. En mer flexibel arbetstid beskrevs i flera studier (Allard et al., 

2011; Tullberg, 2003) som ett av de främsta och mest vanliga verktygen som implementerats 

för att underlätta för föräldrar i arbetlivet. I en studie om flexibla arbetsformer av Allen et al. 

(2013) förklaras begreppet som arbetsgivarens och arbetstagarens överenskommelse av 

arbetets plats eller tid, detta kallas även gränslöst arbete. Föräldrar med barn i småbarnsåldern 

var den grupp som i studien upplevde mest positiva effekter av ett mer flexibelt arbete, då det 
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gav utrymme för exempelvis mer tid för familjen. Resultatet var också i enlighet med flera 

andra studier (Aronsson, 2016; Grzywacz et al., 2008; Kecklund et al., 2002) som fann att 

flexibel arbetstid kan leda till ökad upplevd kontroll för den egna individen. Det visade sig 

även relatera till högre nivåer av upplevd balans mellan arbete och familjeliv. Däremot kan 

det enligt Karasek och Theorell (1990) även uppstå en motsatt effekt då arbetstagare som i 

större utsträckning kan påverka sitt arbete också upplever stress till följd av detta.  

Anledningen beskrevs vara det egna ansvaret som ställer krav på individens egna förmåga att 

planera det egna arbetet, vilket individen ibland inte kan hantera.   

Att flexibla arbetsformer har visat sig kunna underlätta för föräldrar i arbetslivet är 

tydligt men ur ett jämställdhetsperspektiv visade sig flexibla arbetsformer inte vara ett lika 

effektivt verktyg (Tullberg, 2003). Enligt Tullbergs studie Flexibel arbetstid – en ny 

kvinnofälla visade flexibel arbetstid vara en bidragande faktor till ett fortsatt upprätthållande 

av de hierarkiska genusordningarna. Detta berodde på att inrättandet av flexibel arbetstid 

utgick ifrån att införandet är till kvinnors fördel. Arbetsgivare tenderade enligt studien att 

utgå från att det främst var kvinnor som kunde hamna i obalans på grund av icke-flexibelt 

arbete. Kvinnor påvisades anpassa sin arbetstid efter familjen och männens schema, vilket 

skapade mindre press på männen. Detta ledde även till mindre press på de organisationer 

männen arbetade i att införa flexibel arbetstid. Enligt studien ansåg dock även män att 

flexibilitet i arbetet var viktigt för att ha möjlighet att genomföra familjerelaterade sysslor 

under arbetsdagen (Tullberg, 2003). Att använda sig av flexibla arbetsformer inom en 

organisation kan således både leda till positiva men också negativa konsekvenser för föräldrar 

i arbetslivet. Huruvida flexibla arbetsformer som koncept relaterar till nivåer av WFC kan i 

enlighet med forskning således bero på underliggande hierarkiska könsnormer och 

traditionella könsmönster.   
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Socialt stöd   

Individens behov av att bli omhändertagen av andra samt att uppleva en känsla av 

tillhörighet och sammanhang beskrevs av Wadsworth och Owens (2007) genom begreppet 

socialt stöd och även detta är ett användbart verktyg för att arbetande föräldrar. Stödet kan 

enligt Wadsworth och Owens (2007) delas upp i två olika kategorier, socialt stöd hemifrån 

och socialt stöd från arbetsplatsen. På arbetsplatsen kom det socialt stödet från kollegor och 

chefer. Flera studier (Broussard et al., 2012; Ciabattari, 2007; Schrag & Schmidt-Tieszen, 

2014) tryckte på hur viktigt socialt stöd är för människors välbefinnande och balans. Vilket 

därav kan anses vara en mycket viktig aspekt i upplevelsen av WFC och balansen mellan 

arbete och familjeliv. Mer specifikt ansågs föräldrar och syskon vara det allra viktigaste 

sociala stödet i familjelivet. En brist på socialt stöd kan leda till högre nivåer av stress och 

sämre fysisk hälsa. Att därför inte ha tillgång till detta stöd kan potentiellt leda till svårigheter 

för föräldrar i arbetslivet och bidra till högre nivåer av WFC.  

Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka enhetschefers upplevelser av arbete-familj 

konflikt i en mellanstor kommun i Sverige, med fokus på eventuella könsrelaterade 

skillnader. Genom att undersöka upplevelser hos både kvinnliga och manliga chefer avser 

studien därför kunna bidra till ökad förståelse för forskningsfältet WFC i den svenska 

kontexten.   

Metod  

I detta kapitel förklaras studiens uppbyggnad och tillvägagångssätt. Avsnittet nedan 

avser beskriva studiens metodval, urval, datainsamlingsinstrument, genomförande, 

forskningsetiska överväganden, forskningskvalitet samt analys av data.  
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Metodval  

Studien syfte grundades i ett kunskapsteoretiskt perspektiv, då den aktuella studien 

fokuserade på upplevelser av den sociala verkligheten (Bryman, 2014). I den aktuella studien 

användes ett induktivt angreppssätt med en kvalitativ forskningsansats och datainsamlingen 

skedde i form av semistrukturerade intervjuer. Detta angreppsätt valdes då empirin och 

respondenternas subjektiva upplevelser av verkligheten var fokus i studien, vilket 

förespråkades av Gubrium och Holstein (1997). Den valda insamlingsmetoden möjliggjorde 

följdfrågor under intervjuerna vilket ansågs passande för studiens syfte som var att undersöka 

respondenternas upplevelser. Semistrukturerade intervjuer gav utrymme för mer detaljrika 

och målande svar, vilket enligt Bryman (2014) var att föredra i kvalitativa studier. De frågor 

som utgjorde intervjuguiden var öppna och neutrala för att inte påverka respondenternas svar 

samt ge utrymme för egna reflektioner.  

Urval  

Inledningsvis begränsades ämnet för studien till att innefatta enbart enhetschefer inom 

en offentlig förvaltning i en mellanstor kommun i Sverige. Denna begränsning syftade till att 

anpassa ämnesvalets omfattning för att kunna uppnå studiens syfte. Vidare syftade 

avgränsningen till att endast spegla en yrkesgrupps upplevelser av WFC för att ge en så 

samlad helhetsbild av enhetschefernas vardag som möjlig. Respondenterna valdes ut genom 

ett kriteriestyrt urval, vilket beskrevs av Bryman (2014) som en lämplig metod då deltagarna i 

den aktuelle studien behövde uppfylla vissa kriterier för att medverka. De kriterier som 

konstruerades för att begränsa urvalsgruppen var: aktuell titel som enhetschef samt att ha 

minst ett hemmaboende barn i åldern 0–12 år. Av de respondenter som uppfyllde de 

förbestämda kriterierna valdes 12 respondenter ut till att delta i studien, varav sex var män 

och sex var kvinnor. Dessa var de första 12 individer som besvarade medverkandeförfrågan.  
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Denna grupp av respondenter bekräftade därefter sin medverkan i studien via mail och 

intervjutillfällen bokades därefter in. Därefter valdes två av dessa 12 individer ut till att 

medverka i två pilotintervjuer med anledning att testa datainsamlingsinstrumenten. Efter att 

de två pilotintervjuerna genomförts plockades dessa två respondenter (R2K, R3M) bort från 

urvalsgruppen. Detta ledde till att urvalsgruppen därefter bestod av 10 respondenter, vilket 

ansågs tillräckligt för studien. På grund av den rådande situationen med pandemin covid-19, 

beslutade en respondent i urvalsgruppen, besående av 10 respondenter, att dra tillbaka sin 

medverkan i studien. Detta påverkade antalet intervjudeltagare och det slutliga 

intervjudeltagandet blev därför nio. De respondenter som utgjorde studiens slutliga 

urvalsgrupp redovisas anonymiserade i tabell 1 och kompletteras av tabell 2 där en tydligare 

bild av respondenternas anställningsform presenteras. I tabell 3 redovisas respondenternas 

demografiska egenskaper.   

Tabell 1  

Sammanställd lista av de utvalda respondenternas kön, ålder, anställningsform, antal barn 

samt barnens ålder, antal år arbetade i aktuell tjänst  

Respondent   Kön  Ålder  Anställnings -

form  

Antal barn 
samt barnens  

ålder   

Tid arbetade 

i aktuell 

tjänst  

R1K  Kvinna  34 år  Deltid  2 barn (2,4)  3 år  

R4K  Kvinna  37 år  Heltid  5 barn  

(6,7,8,12,14)  

1 år  

R5M  Man  43 år  Deltid  2 barn (8,10)  5 år  

R6M  Man  34 år  Deltid  2 barn (1,6)  4 år  

R7M  Man  32 år  Heltid  2 barn (6,8)  2 år  

R8M  Man  38 år  Heltid  3 barn  

(9,11,13)  

4,5 år  

R9M  Man  49 år  Heltid  3 barn  

(7,8,11)  

3 mån  

R10K  Kvinna  34 år  Deltid  2 barn (3,7)  2 år  

R12K  Kvinna  32 år  Deltid  3 barn  

(1,6,8)  

  

1 år  
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Tabell 2  

Sammanställd information gällande kvinnor och män i studiens anställningsform  

Kön  

   

Heltid  Deltid    Deltid 90  

%, 

Föräldrale 

dig 10%  

Deltid 80  

%, 

Föräldrale 

dig 20%  

Deltid 75  

%, 

Föräldrale 

dig 25%  

Deltid 50  

%, 

Föräldrale 

dig 50%  

Kvinna  1   -  1  1   -  1  

Man  3   -  1   -  1  -  

  

Tabell 3   

Sammanställd information över respondenternas demografiska egenskaper: kön, ålder, 

anställningsform, civilstånd, antal barn, barnens ålder och anställningstid   

Personliga faktorer  

   

   N  %  

Kön  Man  

Kvinna  

5  

4  

55  

45  

Ålder  30–35 år  

35–40 år  

40–45 år  

45–50  

5  

2  

1  

1  

55  

22  

11  

11  

Anställningsform  Heltid  

Deltid   

Deltid föräldraledig  

4  

- 5  

45  

-  

55  

Civilstånd  Gift  

Sambo  

Annan  

7  

2  

-  

78  

22  

-  

Antal barn   1  

2  

3  

4  

5  

- 5  

3  

- 1  

 -  

55  

33  

-  

11  

Barnens ålder  1–6  

7–14  

9  

15  

38  

62  

Anställningstid  Mindre än 1 år  

1–2 år  

2–3 år  

3–5 år  

Mer än 5 år  

1  

2  

2  

3  

1  

  

11  

22  

22  

33  

11  
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Datainsamlingsinstrument  

En intervjuguide upprättades baserad på tidigare insamlad bakgrundsinformation inom 

ämnesområdet och innehöll totalt 39 frågor. Frågorna utformades på ett sätt som möjliggjorde 

utrymme för egna upplevelser av individens vardag genom öppna frågor som respondenten 

uppmanades att besvara med egna ord. De 39 frågorna som utgjorde intervjuguiden formades 

och kategoriseras utefter olika ämnesområden som ansågs relevanta för studien. De fem 

ämneskategorier som upprättades var: ansvarsfördelning (1), avkoppling och sömn (2), 

flexibelt arbete och gränslöst arbete (3), balans mellan arbete och familjeliv (4) samt socialt 

stöd (5).   

Det inledande ämnesområdet (1) i intervjuguiden berörde individens egna upplevelser 

av ansvarsfördelningen i hemmet. Respondenten gavs utrymme att beskriva och berätta om 

den egna upplevelsen av ansvarsfördelning gällande fysiskt ansvar och emotionellt. Följande 

ämnesområde (2) berörde respondentens upplevelse av avkoppling och sömn, där individen 

gavs utrymme att beskriva och berätta om sin emotionella upplevelse och möjlighet till 

avkoppling och sömn. Efterföljande frågeställningar (3) berörde flexibelt arbete, gränslöst 

arbete och individens egen upplevelse av möjlighet och effekter av detta. Vidare rörde två av 

frågorna den psykiska och emotionella upplevelsen av upplevd energi, både på arbetet och i 

hemmet. En av frågorna rörde upplevda krav på tillgänglighet från arbetet. Den fjärde 

ämneskategorin (4) avsåg undersöka balansen mellan arbete och familjeliv där respondenten 

gavs utrymme att beskriva den somatiska och emotionella upplevelsen av detta. I denna 

ämneskategori inkluderades följdfrågor gällande beteendemässiga och kognitiva reaktioner 

och effekter av upplevd balans eller obalans. Detta genom frågeställningar rörande positiva 

eller negativa effekter av balansen mellan rollen som förälder och rollen som enhetschef. I 

denna ämneskategori gavs även individen en chans att beskriva möjligheten till egna 

intressen och även svara på om respondenten önskade några förändringar. Den sista 
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ämneskategorin (5) berörde socialt stöd och respondentens upplevelser av socialt stöd, 

somatiskt och emotionellt. Avslutningsvis ombads respondenten att beskriva hur balansen 

mellan familjeliv och arbetsliv eventuellt skulle kunna förbättras.  

För att öka tillförlitligheten testades det valda datainsamlingsinstrument genom två 

pilotintervjuer. Detta med anledning av att testa intervjuguidens utformning utifrån valt 

tidsspann, frågornas formulering samt respondenternas svar. Efter pilotintervjuerna 

reviderades intervjuguiden genom att 17 frågor omformulerades, då det ansågs nödvändigt 

för att på ett bättre sätt nå studiens syfte. De två respondenter som medverkade i 

pilotintervjuerna plockades bort från det slutliga datamaterialet.  

Genomförande  

För att möjliggöra en kvalitativ intervjustudie med respondenter inom det valda 

avgränsningsområdet kontaktades en mellanstor kommun i Sverige via mejl. En 

kontaktperson i organisationen ombads tillhandahålla kontaktuppgifter till enhetschefer i den 

mellanstora kommunen, vilket resulterade i en bifogad mejllista innehållande 436 

enhetschefer. Ett missivbrev (se bilaga 1) utformades och skickades via mejl till de 

enhetschefer som fanns med i den tillhandahållna listan. Utskicket resulterade i totalt 51 

potentiella respondenter som tackade ja till medverkan i studien, varav 17 män och 34 

kvinnor. Av dessa kontaktades 12 respondenter. Av dessa 12 respondenter medverkade nio i 

den aktuella studien. De nio intervjuerna genomfördes under kontorstid då respondenterna 

fått godkännande av överordnade att medverka i studien under arbetstid. Av dessa intervjuer 

genomfördes sex stycken via fysiska intervjuer och fem stycken genom videointervjuer via 

Skype. Anledningen till Skype-intervjuerna var spridningen av pandemin covid-19. Den 

initiala intentionen var att genomföra alla intervjuerna genom fysiska möten vilket inte var 

genomförbart. Alla intervjuer spelades in via röstmemo via smarttelefoner och överfördes 
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sedan till två datorer. De genomförda intervjuerna var som kortast 27 min, som längst 68 

minuter.   

I den inledande fasen av intervjuerna informerades respondenterna om upplägget av 

intervjun samt ombads att läsa igenom samtyckeskravet (se bilaga 2). Därefter undertecknade 

respondenterna, fysiskt eller digitalt, sitt godkännande till medverkan i studien om de 

godtagit samtyckeskravet. Respondenterna informerades även om att intervjun spelades in. 

Vid givet samtycke godkände intervjudeltagarna sitt medverkande och i samtyckeskravet (se 

bilaga 2) utlovades anonymitet till alla deltagare i studien. Intervjuerna ägde rum i en för 

intervjudeltagarna välkänd miljö, på arbetsplatsen eller hemma, för att skapa trygghet och 

bekvämlighet för respondenten. Inga anteckningar fördes under intervjuerna, detta för att 

minimera potentiella störningsmoment. Ljudfilernas kvalité kontrollerades noggrant efter 

inspelning vilket underlättade transkriberingsfasen då respondenternas svar ordagrant kunde 

återges i text. Respondenterna erhöll ingen information om frågorna i förväg i syfte att 

motverka self-serving-bias, vilket kan förklaras som att respondenterna svarar i 

självuppfyllande syfte (Persson, 2006). Intervjuerna genomfördes utav en av de två 

författarna per intervjutillfälle och intervjufrågorna ställdes genomgående på samma vis i alla 

intervjuer, dock med utrymme för relevanta följdfrågor.   

Forskningsetiska överväganden  

Med anledning att främja ett forskningsetiskt förhållningssätt genomfördes studien i 

enlighet med Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer. Dessa benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. För att 

uppnå informationskravet erhöll respondenterna ett missivbrev (se bilaga 1) innehållande 

information om studiens syfte. Samtyckeskravet togs även i beaktning då dess innebörd både 

förklarades vid intervjutillfället samt beskrevs i samtyckeskravet (se bilaga 2) som alla 

respondenter godkände innan intervjun inleddes. Intervjudeltagarna fick även förklarat för sig 
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att deras deltagande i studien var frivillig och möjligheten fanns att när som helst avbryta 

medverkan i studien utan krav på anledning. Anonymitet utlovades även till alla 

medverkande i studien, i enlighet med konfidentialitetskravet. All personlig information och 

data hanterades med yttersta försiktighet samt med största konfidentialitet. Under 

transkriberingsprocessen anonymiserades alla respondenter till oigenkännliga genom kodning 

bestående av bokstaven R, en siffra mellan 1–12 samt K för kvinna eller M för man, vilket 

förtydligas i tabell 1. Detta med anledning att inte riskera att respondenternas identitet skulle 

avslöjas. I syfte att minimera igenkännlighet tog även författarna i beaktning att inte benämna 

respondenternas avdelning inom förvaltningen. I linje med nyttjandekravet avsåg inte heller 

data som framkom i insamlingsprocessen användas till annat än studien (Vetenskapsrådets, 

2002).  

Forskningskvalitet  

För att främja god forskningskvalitet i studien inspirerades studien av det 

naturalistiska paradigmets fyra kvalitetskriterier: trovärdighet, passform, reproduktivitet och 

kontextrealism (Persson, 2006).   

Trovärdighet För öka trovärdigheten i studien informerades de potentiella respondenterna 

redan vid första kontakttillfället via missivbrevet om studiens forskningsområde. Vidare gavs 

respondenterna möjlighet att avböja eller godkänna sin medverkan i studien. Intervjuguiden 

skickades inte ut till respondenterna innan intervjun med anledning av att minska risken för 

att respondenterna själva konstruerade idealsvar. Detta ansågs som fördelaktigt då strävan var 

att erhålla så sanningsenliga svar som möjligt, då respondenterna annars hade kunnat anpassa 

svaren efter vad de trodde att mottagaren efterfrågade. Öppna frågor så som ”Om jag hade 

gått bredvid dig en hel dag...vad hade jag sett då?” gav respondenterna utrymme att med egna 

ord beskriva sin situation.   
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Passform Studiens urvalgrupp begränsades till 10 respondenter som sedan reducerades till 

nio av oavsiktliga skäl. Det avgränsade fältet som valdes ut var enhetschefer i en mellanstor 

kommun, fem män och fyra kvinnor. Detta baserades på att urvalet skulle vara så 

representativt som möjligt. Att välja ut enhetschefer tillhörande olika avdelningar togs även i 

beaktning med intentionen att urvalet skulle representera olika delar av den mellanstora 

kommunens avdelningar. Resultatet i studien är inte generaliserbart, då fokus enbart låg på att 

undersöka enhetschefers upplevelser av WFC och potentiella könsrelaterade skillnader. 

Studiens avsåg endast att spegla respondenternas vardag samt att bidra med förståelse och 

kunskap.   

Reproduktivitet För att främja reproduktiviteten i studien bifogas de instrument som 

användes i genomförandet av studien: missivbrev, samtyckeskrav samt intervjuguide (se 

bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3). Arbetet med studien skedde organiserat och planerat, där 

studiens tillvägagångsätt kontinuerligt diskuterade under processens gång för att minska 

risken för missuppfattningar. Att pandemin covid-19 kan ha påverkat resultatet i studien har 

även tagits i beaktning. Detta då hemmiljö samt arbetsmiljö förändrades under studiens gång 

vilket kan ha lett till potentiell ökad ohälsa hos respondenterna, ökat arbete hemifrån samt en 

förändrad livssituation för samtliga respondenter. Detta kan ha påverkat respondenternas 

uppfattningar och studien kan därför vara svår att rekonstruera i annan tid, vilket är i enlighet 

med Persson (2006).   

Kontextrealism I studiens analysfas vidhölls ingen specifik riktlinje vid utformningen utan 

analysen utgick från den mest lämpade metoden för studien syfte (Bryman, 2014). Genom 

hela studiens process beaktades potentiell subjektivitet med anledning att vara medvetna om 

risken att potentiellt färga material och data i studien. Vidare diskuterades kontinuerligt egna 

värderingar och den egna etikens påverkan på studien. Under analysprocessen hanterades all 
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data för att minimera risken att utelämna material som potentiellt kunde vara av vikt för 

studien, vilket var i enlighet med Persson (2006).  

Analys av data  

För att kunna undersöka varje respondents upplevelser av WFC och utifrån detta 

skapa en helhetsbild ansågs en induktiv tematisk analys vara mest lämpad för studien. Detta 

baserades på att analysens passform och utformning väl matchade studiens syfte då 

respondenternas svar detaljerat kunde undersökas (Thomas, 2016). Genom en induktivt 

ansats kunde analysen ge en djupare förståelse av respondenternas upplevelser, utan att 

bejaka förankring eller anpassning till redan existerande teorier (Bryman, 2014). Detta med 

anledning att empirin och data utgjorde grunden för studien. Att tematisering valdes som 

analysmetod grundade sig i dess mer anpassningsbara utformning som möjliggjorde en 

mångsidig användning av insamlad data. Den aktuella studiens tematiska analys genomfördes 

i enlighet med tidigare konstruktioner av tematisk analys av Braun och Clarke (2006) och 

Langemar (2008). Dessa tidigare konstruktioner möjliggjorde goda insikter i sortering och 

tematisering av data. Analysen präglades av heurmenuetik genom att studien avsåg att 

förmedla den bild av verkligheten som respondenterna själva gav uttryck för. Detta ansågs 

mycket viktigt med anledning att låta materialet få tala (Bryman, 2014).   

Den tematiska analysen utgjordes av sju olika faser, detta för att på ett strukturerat och 

organiserat sätt frambringa huvudteman och underteman. I den inledande fasen (1) utfördes 

en fulltranskribering av de intervjuer som genomförts, totalt nio stycken. De ljudfiler som 

spelats in fulltranskriberades sedan till text. I transkriberingen anonymiserades alla 

respondenter. Nästkommande dag bearbetades det transkriberade materialet för att skapa en 

generell översikt. Inga skriftliga noteringar utfördes i detta steg. Två dagar senare granskades 

transkriberingarna igen och markeringar och anteckningar gjordes (fas nr 2) som ansågs vara 
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relevanta för studiens syfte. Därefter upptäcktes fyra möjliga huvudteman i materialet: 

anledningar till upplevd balans, anledningar till upplevd obalans, konsekvenser av 

balans/obalans samt sociala förväntningar och stereotyper. I nästkommande fas (3) lästes 

materialet igenom ännu en gång och därefter analyserades valda huvudteman. Denna analys 

ledde till att en revidering av valda huvudteman ansågs nödvändig för att på ett mer lämpligt 

vis spegla innehållet i materialet. Två huvudteman slogs därför ihop och två nya huvudteman 

tillkom. De slutliga fem huvudteman som valdes var: upplevelser av balans/obalans, orsaker 

till balans/obalans, verktyg och strategier i hanteringen av balans/obalans, konsekvenser av 

balans/obalans samt sociala förväntningar och stereotyper. I nästkommande fas (4) lästes det 

transkriberade materialet igenom på nytt, nu med de fem huvudtemana i åtanke. Därefter 

följde fas nummer fem (5) som bestod av färgkodning av materialet. I denna fas färgkodades 

det transkriberade materialet med olika färger för olika huvudteman i syfte att hitta 

återkommande ord, meningar och citat som ångsågs relevanta för studien. Alla respondenters 

svar bearbetades samtidigt för att skapa kontinuitet i färgkodningen samt en bättre 

helhetsbild. I en sammanställd tabell listades det färgkodade materialet utifrån huvudtema 

och respondent. I fas sex (6) utformades en mindmap där det färgkodade materialet 

visualiserades i syfte att finna lämpliga underteman till varje huvudtema. I den slutliga fasen 

(7) utformades underliggande underteman representativa och adekvata för de aktuella 

huvudtemana i analysen (se tabell 4). De ord, meningar och citat som valdes ut i den 

tematiska analysen kunde säkerställas i dess representativitet genom att författarna frekvent 

återgick till materialet för att bekräfta att utvalda teman överensstämde med respondenternas 

utsagor, vilket var i enlighet med Bryman (2014).  
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Tabell 4  

Sammanställning av valda huvudteman och underteman  

Huvudtema  

   

Undertema  

Upplevelser av balans/obalans  Tillfredställelse   

Otillfredsställelse  

Otillräcklighet   

Det tredje skiftet  

Orsaker till balans/obalans  Avsaknad av egen tid  

Det andra skiftet  

Barnens ålder  

Arbetsgivaren  

Ekonomi  

Gränslöst arbete   

Avsaknad av socialt stöd   

Verktyg och strategier i hanteringen av 

balans/obalans  

Deltid  

Socialt Stöd  

Flexibla arbetsformer   

Personlig insikt  

Jämlik fördelning  

Planering  

Konsekvenser av balans/obalans  Somatiska reaktioner  

Personlig utveckling   

Relationer  

Sociala förväntningar och stereotyper  

  

Heterosexuella relationer  

Normer   

  

  

Resultat  

I följande kapitel redovisas resultatet av den tematiska analysen bestående av fem 

huvudteman samt tillhörande 22 underteman (se tabell 4). Resultatet presenteras även 

genom de identifierade ord, meningar och citat som framkom i den tematiska analysen och 

som ansågs representativa för de valda huvudteman och underteman.   
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Upplevelser av balans/obalans  

I materialet återfanns både somatiska och emotionella upplevelser som kunde kopplas till 

balans eller obalans. Dessa upplevelser kunde involvera känslor av tillfredställelse eller 

otillfredsställelse. Vidare nämndes även upplevelser kopplade till känslan av tillräcklighet eller 

otillräcklighet frekvent i materialet. Ett upplevt större emotionellt ansvar återfanns främst hos 

kvinnor.   

Tillfredställelse Nivån av upplevd balans varierade hos respondenterna, men att ha en god 

balans ansågs av majoriteten vara viktigt. Två tredjedelar av respondenterna uttryckte att de 

vara ganska nöjda (R1K, R4K, R5M, R6M, R8M, R12K) med egna livssituationen, vilket 

indikerade på en ganska god balans hos både män och kvinnor. Tre respondenter uttryckte 

däremot att situationen fungerade mycket bra (R5M, R7M, R9M), alla dessa var män. Trivsel 

både på arbetet och i hemmet var en av de mest frekvent nämnda faktorerna kopplade till 

tillfredställelse (R1K, R4K, R7M, R10K). Anledningar till den upplevda tillfredställelsen var 

att respondenterna upplevde sig ha en hög energinivå på arbete (R1K, R4K, R7M, R8M, 

R9M) samt att de trivdes med kollegor och arbetsuppgifter (R1K, R4K). En utav de manliga 

respondenterna uttryckte dock “för mig funkar det väldigt bra. För min sambo fungerar det 

mindre bra” (R9M) vilket kan tyda på att en högre tillfredställelse hos män kan ske på 

kvinnors bekostnad. Inga direkta könsrelaterade skillnader återfanns dock.  

Otillfredsställelse Brist på tid framkom i materialet kunna var en faktor som bidrog till 

otillfredsställelse. Flertalet kvinnliga respondenter (R1K, R4K, R12K) nämnde att tiden var 

ett problem och att uttryckte att de inte fick tiden att räcka till. En respondent yttrade:  

Det är inte så svårt att balansera rent teoretiskt. Praktiskt så spenderar jag ju ganska många timmar på 

mitt jobb, sen hade man väl önskat att dygnet hade fler timmar så man hade haft fler timmar på kvällen 
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med sina barn...sen är det väl det att man lägger betydligt mer tid på att vara enhetschef än att vara 

förälder och det kan vara lite sorgligt ibland, att man lägger mer tid på sitt jobb än på sina barn. (R4K)  

Fem respondenter (R4K, R6M, R7M, R8M, R10K) påstod sig ha en låg energinivå i hemmet, 

i motsats till en låg energinivå på arbetet vilket endast en respondent ansåg (R6M). Detta 

kunde beskrivas som en brist på ork. Hos de kvinnliga respondenterna var brist på tid den 

faktor som främst bidrog till otillfredsställelse, vilket inte återfanns hos män. Låg energinivå 

var istället den främsta anledningen till otillfredsställelse hos män, vilket också återfanns hos 

kvinnor. Könsrelaterade skillnader återfanns då män och kvinnor uppgav olika orsaker till 

otillfredsställelse.   

Otillräcklighet I materialet var känslan av otillräcklighet återkommande bland 

respondenterna. En upplevd otillräcklighet i rollen som förälder kunde återfinnas hos nästan 

alla respondenter (R4K, R5M, R6M, R8M, R9M, R10K, R12K). Det kunde beskrivas som  

“alltid en viss känsla av otillräcklighet, inte så att jag...går runt med något ständigt dåligt 

samvete...alltid att man känner att man skulle kunna göra mer” (R5M). Att vara otillräcklig i 

sin roll på arbetet var också vanligt förekommande (R1K, R5M, R6M, R12K). En respondent 

beskrev detta “som förälder känner jag mig väldigt tillräcklig...100% nöjd med det...som chef 

känner jag mig inte så nöjd. Jag känner att jag inte ha riktigt tid till det” (R1K). Även en  

otillräcklighet i båda rollerna kunde återfinnas och förklaras av en respondent som:  

Jag känner mig mer tillräcklig i jobbet än vad jag gör hemma för det är ju klart att jag vill ge mina barn 

ännu mer men jag har nog känt såhär på jobbet att.…eller jag kan känna mig otillräcklig på jobbet men 

jag är okej med det jag känner att jag accepterar att vara otillräcklig jag tror att jag måste lära mig att 

det är okej att vara otillräcklig på jobbet men jag känner inte att jag kan tycka...jag vill inte acceptera att 

jag är otillräcklig hemma för barnen är ju viktigare för mig. (R10K)  

En respondent yttrade:  
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Min sambo har också liksom ett ganska krävande jobb liksom så, och det har ju jag också, det säger sig 

självt att det är lite uppbyggt för att det ska vara liksom, känsla av tillräcklighet så det är ju svårt att 

uppnå på alla fronter alltså känns som man alltid brister någonstans för att det är för många krävande 

punkter, ehm så det är det svårigheter, har man ett krävande jobb och liksom krävande privat situation 

eh, jag tänker att vissa klarar det säkert galant eller så jag är inte alltid en av dem kan jag säga. Det är 

en svårighet att prestera bra på alla fronter kan man säga. (R6M)  

Känslan av otillräcklighet i någon av rollerna kunde således återfinnas hos alla utom en av 

respondenterna (R1K, R4K, R5M, R6M, R8M, R9M, R10K, R12K), vilket gav indikationer 

på upplevd WFC hos både män och kvinnor. Tid kunde kopplas som en bakomliggande faktor 

till upplevelsen av otillräcklighet samt upplevda krav och förväntningar. En upplevd 

otillräcklighet kunde således kopplas till en inre rollkonflikt hos både män och kvinnor.   

Det tredje skiftet Av respondenterna i studien uppgav tre av fyra kvinnor (R1K, R10K, 

R12K) att de tog ett större emotionellt ansvar i hemmet, av männen nämnde endast en av fem 

detta (R8M). Den kvinnliga respondenten (R4K) som inte upplevde sig ta ett större 

emotionellt ansvar var den enda av de fyra kvinnorna som arbetade heltid. Respondenten 

nämnde däremot att hon spenderade cirka en till två timmar på tänkande och planerande 

gällande hem och familj under arbetsdagen. De tre respondenterna (R1K, R10K, R12K) som 

ansåg sig ta ett större emotionellt ansvar uttryckte tog ett större ansvar gällande planering, 

strukturering och tankar gällande barnen, hemmet och familjen än sin partner. Detta kunde 

beskrivas som en upplevd projektledarroll i familjen och en kvinnlig respondent yttrade:  

Jag lägger nog mer det tror jag och sen så är det nog tänker jag är det ju det här typiska kvinno…grejen 

att man har allt i huvudet så eh det är väl där jag känner att jag tar så större del av…jag har 

barnens…om det är något speciellt med träningarna om det är något speciellt med skolan som man ska 

komma ihåg eh betala klassföräldrar för någon present och så där allt sånt ligger ju på mig sådär och 

det är ju något man har i huvudet hela tiden och det upplever jag jätteojämnt för det har inte han koll på 

överhuvudtaget *skratt* men det praktiska har vi jämnt men inte den *suck* projektledardelen så att 
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säga. […] Ja men alltså vårt ständiga *skratt* vårt ständiga meningsutbyte handlar ju kring den här 

projektledningsrollen som jag upplever att jag har att om jag inte har koll på någonting så missar man 

det han har inte koll på saker som ska betalas, saker som ska fixar, saker som ska anmälas och så där 

och det tycker jag kan vara rätt jobbigt hela tiden att man aldrig kan släppa det så. (R12K)  

Vidare nämnde en annan kvinnlig respondent:  
För jag tänker alltid så många mer steg, längre, mer steg än min man gör och alltid…om jag ska 

förbereda mig hela tiden och tänka nu är det snart vår har vi alla vårkläder och det tänker han inte alls 

på, så där tar jag ju mer ansvar och går igenom liksom garderober och så alltså det känns ju inte som att 

han skulle ta initiativ och bara ah nu ska vi gå igenom här vad har vi för vårkläder vilken storlek är det 

nä det har… det gör inte han, han tänker inte så han är mer i nuet. (R10K)  

Det större emotionella ansvaret som upplevdes hos de kvinnliga respondenterna kan kopplas 

till stereotypa könsroller eller förväntningar i den egna rollen. En av de fem männen delade 

denna uppfattning av emotionellt ansvar och en anledning till detta beskrevs som “jag är inte 

den som är bra på att tänka långsiktigt på de bitarna, jag tänker mer i nuet om man säger så” 

(R6M). Den manliga respondenten (R6M) fortsatte att beskriva “Nej min sambo gör mer, 

tänker mer och gör mer planering så blir det liksom det tredje passet eller vad man kallar det, 

så jag är lite medskyldig i det måste jag ändå säga”. Det tredje skiftet kunde därför uppfattas 

som en av de bakomliggande orsakerna till upplevd WFC och visades vara mer utbrett hos 

kvinnor än hos män. Därav kunde könsrelaterade skillnader påvisas relaterat till emotionellt 

ansvarstagande.   

Orsaker till balans/obalans  

Respondenterna nämnde flertalet bakomliggande orsaker till upplevd balans/obalans. 

Avsaknad av egen tid, fördelning av ansvar, avsaknad av socialt stöd och gränslöst arbete 

nämndes återkommande i materialet.  
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Avsaknad av egen tid Flertalet av respondenterna nämnde bristande utrymme för egen tid, 

därav alla de kvinnliga respondenterna (R1K, R4K, R10K, R12K) samt en av de manliga 

(R6M). En kvinnlig respondent (R4K) beskrev sin egen tid som följande:   

Egen tid för mig är om jag går ner i tvättstugan en stund eller så eller när jag hämtar dem i stallet på 

kvällen men det är så min kväll ser ut, det är inte så mycket egen tid eller avkoppling. (R4K)  

Att tiden för egna intressen, hobbys, fritidsaktiviteter var begränsad nämndes frekvent i 

materialet av både män och kvinnor (R1K, R6M, R8M, R10M, R12K). Detta kunde orsakas 

att själv inte prioritera de egna intressena. En respondent nämnde “jag kanske borde prioritera 

mig själv, så det är väl en del i balansen som är ganska självklar för att hålla balansen 

behöver man ju hålla själv” (R8M) och en annan respondent (R10K) beskrev det som:  

För några år sedan eller så då fick jag nog dåligt samvete så när jag prioriterade mig själv men det är 

jag bortom nu för jag inser att det är så viktigt att jag tar hand om mig själv för att jag ens ska hålla 

både för barnen och för jobbet så jag är bortom det dåliga samvetet nu ehm men innan var det nog lite 

mer så. (R10K)  

De könsrelaterades skillnader återfanns i materialet som relaterade till avsaknad av tid var att 

kvinnor i högre grad uttryckte sin egen tid som mer icke existerande. Detta till skillnad från 

män som endast ansåg att egentiden var begränsad.   

Det andra skiftet Av respondenterna uppgav fyra av fem män (R6M, R7M, R8M, R9M) att 

de spenderade mindre tid på sysslor gällande barn och hushåll gentemot sin partner. Detta 

återfanns endast hos en av de fyra kvinnorna (R4K). En anledning till den ojämlika 

ansvarsfördelningen var att partnern arbetade deltid och därför i större uträckning utförde 

arbete i hemmet samt tog större ansvar för barnen. Av de respondenter (R4K, R7M, R8M, 

R9M) som ansåg sig ta ett mindre ansvar för barnen och hemmet, än sin partner, arbetade alla 

heltid. Två kvinnliga respondenter (R1K, R12K) och en manlig respondent (R6M) upplevde 

däremot att de tog större ansvar för barnen och hushållet. Av dessa respondenter (R1K, R6M, 
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R12K) arbetade alla deltid. Respondenternas olika syn på ansvarsfördelning, effektivitet och 

ambitionsnivå i relation till partner påvisades vara anledningar till ojämn ansvarsfördelning. 

Detta kunde utryckas som “jag lever med en ganska pedantisk man” (R1K) och “jag tror min 

sambo förväntar sig mer av mig, jag är bara mer effektiv än vad hon är” (R9M).  

Könsrelaterade skillnader i det andra skiftet kunde inte direkt påvisas då både manliga och 

kvinnliga respondenter utryckte att de tog ansvar över detta. Dock relaterar 

ansvarsfördelningen och arbetet i hemmet till deltidsarbete, vilket indirekt kan kopplas till 

könsrelaterade skillnader då fler kvinnor som medverkade i studien arbetar deltid.   

Barnens ålder Flera av respondenterna (R1K, R5M, R6M, R7M, R8M) beskrev att de kunde 

uppleva svårigheter med att kombinera arbetslivet med att ha små barn. Detta grundades i 

anledningar som sömnbrist, brist på egen tid samt svårare att kombinera familjeliv med 

arbete. Små barn krävde enligt respondenterna mer närvarande föräldrar och i takt med att 

barnen blev större förändrades kraven på föräldrarollen. Detta nämndes av både män och 

kvinnor men nämndes mer frekvent som en orsak till balans eller obalans bland män.  

Arbetsgivaren Att arbeta inom offentlig förvaltning uppgav flera respondenter (R1K, R6M, 

R7M, R8M, R9M) som en anledning till god balans mellan arbete och familjeliv. Faktorer 

som respondenterna nämnde frekvent var upplevelser av acceptans, stöd och uppmuntran i 

föräldraskapet från arbetsgivaren. Detta förklarades bero på organisationskulturen. En 

respondent uttryckte att klimatet var tuffare i privat sektor gentemot klimatet i offentlig 

sektor (R9M). En annan respondent yttrade:  

Det som finns är ju såklart att det finns en allmän ledningsfråga att jag har haft chefer genomgående 

som har uppmuntrat mig att ta mitt ansvar som förälder, och det har jag upplevt genomgående 

egentligen så länge jag har jobbat sen om det är för att jag jobbar kommunalt eller att jag jobbar med de 

mjuka förvaltningarna. (R8M)  
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Inga direkta könsrelaterade skillnader kunde påvisas relaterade till arbetsgivarens roll och 

dess påverkan av balans eller obalans. Dock kunde arbetsgivarens roll indirekt kopplas till 

könsnormativa förväntningar då män uttryckte att de hade en fördel på arbetsplatsen. Denna 

fördel uttrycktes av respondenterna bero på att de tog sitt ansvar som fäder. Att ges fördelar 

på arbetet av ta sitt ansvar som förälder återfanns hos de kvinnliga respondenterna.  

Ekonomi En av de mest nämnda anledningarna till uppdelning av föräldraledighet och VAB 

var ekonomi. Flera respondenter (R4K, R6M, R7M, R8M) uttryckte att valt att dela upp 

ansvaret i familjen baserat på det ekonomiska utfallet. En av respondenterna valde att 

beskriva anledningen till detta som “jag har min anställning i (namnger arbetsgivaren) vilket 

är lite tryggare är hennes anställning, hon jobbar på privat företag och har 

provanställning...hon tjänar mer pengar än mig också så det är också den. Det är ju en 

prioriteringsfråga” (R6M). Både män och kvinnor uppgav ekonomi som en orsak kopplat till 

balans/obalans, men var mer frekvent nämnt av män.  

Gränslöst arbete Att ta med arbetet hem kunde tolkas som en orsak till upplevd balans eller 

obalans. Flertalet respondenter (R1K, R4K, R5M, R6M, R7M, R8M, R9M) vittnade om att 

de alltid var tillgängliga, även efter arbetsdagens slut via mail eller på telefon. Att vara 

tillgänglig via en privat telefon var även förekommande (R5M, R7M, R8M, R9M). När 

arbetsdatorn togs med hem upplevde flera respondenter (R4K, R9M, R12K) det som svårare 

att låta bli att arbeta efter arbetsdagens slut och en respondent nämnde:  

Det är ju väldigt lätt att när man har hämtat barnen att efter någon timme gå och kolla sin mail eller på 

kvällen sitter jag och jobbar lite också ibland och så känner man att aeh men jag kanske inte har jobbat 

så effektivt idag så då vill jag jobba lite på kvällen. (R12K)  

Däremot uttryckte två respondenter (R8M, R12K) att barnen var en anledning till att de lät bli 

att arbeta hemma efter arbetsdagens slut. Både män och kvinnor gav uttryck för att de tog 

med arbetet hem, i varierad utsträckning vilket kan kopplas till WFC.  
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Avsaknad av socialt stöd Att inte ha tillgång till socialt stöd kunde vara en potentiell orsak 

till obalans. Flera respondenter nämnde att de hade familj på annan ort (R6M, R7M, R9M) 

vilket gav mindre möjlighet till avlastning och stöd i föräldraskapet. Att ha föräldrar och 

syskon nära var något som ansågs vara önskvärt och att oftare ha barnvakt uppgavs även 

önskvärt av flertalet respondenter (R7M, R9M, R12K). Ett optimalt socialt stöd beskrevs av 

två respondenter som “någon som hjälper med barnen så kanske typ att jag kan ägna lite mer 

tid åt mitt förhållande” (R6M) och en annan respondent uttryckte “ultimat är om 

svärföräldrarna skulle komma själva utan att man behövde fråga så att de kan ta barnen en hel 

helg så att ni två kan åka iväg” (R9M). Av de tre respondenter (R6M, R7M, R9M) som 

uppgav att de saknade visst socialt stöd var alla män. Det återfanns således könsrelaterade 

skillnader då alla de kvinnliga respondenterna ansåg att de hade det sociala stöd de behövde.  

Verktyg och strategier i hanteringen av balans/obalans  

Vanligt förekommande i materialet var att respondenterna använde olika verktyg och 

strategier för att hantera balansen/obalansen. Återkommande nämndes deltidsarbete, socialt 

stöd, flexibelt arbete och jämlik fördelning i hemmet.   

Deltid Fem av respondenterna (R1K, R5M, R6M, R10K, R12K) uppgav att de arbetade 

deltid, vilket berodde att de samtidigt var föräldralediga. Två av respondenterna beskrev detta 

val som ett aktivt val för att underlätta balansen. Detta utrycktes av dessa respondenter som  

“eftersom jag är föräldraledig, det är något jag gjort för att underlätta balansen” (R6M) och 

“det är verkligen ett aktivt val att vi har gjort att vi går ner i tid, eh, för jag tror verkligen det 

är omöjligt att jobba heltid med småbarn och må bra samtidigt” (R1K). Flertalet av 

respondenterna upplevde dock svårigheter med att arbeta deltid då de beskrev att 

enhetschefsrollen egentligen var uppbyggd för heltidsarbete. “Jag känner ju att det är svårt att 

jobba halvtid som enhetschef, alltså det här jobbet kräver, kräver ska jag inte säga, utan mer 

man förutsätter att man ska jobba heltid” yttrade en respondent (R1K) som beskrivning. Två 
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respondenter (R7M, R10K) uppgav även att de tidigare arbetat deltid men nu valt att arbeta 

heltid, anledningen uppgavs enligt en respondent vara:  

Samtidigt som det var svårt att, då jobbade jag 80% då och den dagen jag var ledig var det jättesvårt att, 

ja det är en anledning till att vi valde att min fru skulle var hemma istället för att det var väldigt svårt att 

vara ledig en dag mitt i veckan när man sitter på frågor som ingen annan gör. (R7M)  

Inga direkt könsrelaterade skillnader påvisas då både män och kvinnor använde deltidsarbete 

som ett verktyg för att uppnå bättre balans. Det var fler kvinnor som uppgav att de arbetade 

deltid (3 av 4) gentemot män (2 av 5), vilket dock kan indikera på indirekta könsrelaterade 

skillnader och mer traditionella könsroller.   

Socialt Stöd Alla de kvinnliga respondenterna och två av de manliga respondenterna (R1K, 

R4K, R5M, R9M, R10K, R12K) nämnde att de hade ett gott socialt stöd, i form av familj och 

vänner. Detta kunde yttra sig i form av hjälp med både psykisk och fysisk avlastning i 

föräldraskapet. Alla respondenter ansåg att deras partners var ett stöd och en avlastning i 

deras föräldraskap, dock ansåg hälften de kvinnliga respondenterna (R1K, R12K) att deras 

partner både var ett stöd och en belastning. Detta förklarades av de två kvinnliga 

respondenterna bero på skillnader i värderingar och syn på uppfostran. Trots detta ansåg alla 

de kvinnliga respondenterna att de hade tillräckligt socialt stöd, vilket inte återfanns hos alla 

manliga respondenter. Detta kan därför tyda på vissa könsrelaterade skillnader.  

Flexibla arbetsformer Alla respondenterna hade möjlighet till flexibilitet i sitt arbete genom 

flextid. En av de negativa konsekvenserna av verktyget flextid som nämndes var svårigheter 

med att ta ut flextid och att ingen övertidsersättning gavs (R7M, R10K, R12K). Detta kunde 

leda till att respondenterna ibland upplevde att de arbetade gratis. Respondenterna var dock 

sammantaget uttryckligen nöjda med verktyget flextid (R1K, R5M, R9M, R10K) och alla 

respondenter använde flextid dagligen. Inga könsrelaterade skillnader kunde återfinnas bland 

respondenterna. En respondent uttryckte:  
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Det tycker jag har funkat bra, och det är verkligen såhär, jag hade blivit uppsagd ifall jag inte hade haft 

min flextid. Det är liksom, det är jättesvårt att komma iväg en exakt tid hemifrån och så tycker jag. Eh, 

alltså jag vill inte typ stressa iväg från barnen, i morse ville dom ligga kvar i sängen och gosa lite och 

så, och då liksom, det värdesätter jag så himla mycket och då kommer jag hellre en halvtimma senare 

till jobbet och, ah, så det är verkligen guld värt, eh, jätte, jätteviktigt för mig. (R1K)  

Personlig insikt Att nå en personlig mognad nämndes som ett verktyg och en respondent 

yttrade “nu för jag inser att det är så viktigt att jag tar hand om mig själv för att jag ens ska 

hålla både för barnen och för jobbet så jag är bortom det dåliga samvetet” (R10K). En annan 

respondent (R7M) förklarade att det tar tid att nå balans i rollerna och att man får växa in i 

det. En respondents (R9M) nämnde att erfarenhet var ett viktigt verktyg och beskrev att “som 

ung chef var jag oftast påverkad hela kvällen om något hade hänt negativt men ju mer erfaren 

man blev desto mer har man, kan man låta det va”. Manliga respondenter nämnde mer 

frekvent egna personliga insikter som ett verktyg för att uppnå god balans mellan arbete och 

familjeliv i jämförelse med de kvinnliga respondenterna.   

Jämlik fördelning Att dela på ansvaret nämndes av alla respondenter som ett verktyg för att 

kunna balansera familjelivet med arbetslivet. Detta kunde beskrivas i termer som “vi delar på 

det ganska bra”(R4K) och “vi har det ganska jämnt men inte inom varje kategori men eh om 

man ser det sammantaget så har vi det ganska jämnt” (R12K). Flera respondenter (R1K, 

R4K, R8M) nämnde att de upplevde att fördelningen var 50/50 mellan partnerna. Den 

upplevda jämlika fördelningen av ansvar relaterade dock endast till det andra skiftet och inte 

till det tredje skiftet. Således fanns inga direkta könsrelaterade skillnader i respondenternas 

upplevelser av ansvarsfördelning i hemmet och dess påverkan på WFC.   

Planering Respondenterna uttryckte frekvent att rutiner och planering var verktyg i 

upprättandet av balans mellan arbete och familjeliv. En respondent beskrev detta som “jag 

försöker hålla mig till de rutinerna så, att motionera är viktigt för då hittar jag balansen med 
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familjeliv och arbetet, det är lite där jag sållar tankarna tror jag” (R7M). Att vara samspelt 

med sin partner gällande planering beskrevs även av flera respondenter (R4K, R8M, R9M, 

R12K) som ett verktyg till god balans. Att planera in egen tid och använda den effektivt 

nämndes som en viktig strategi i skapandet av god balans:  

Alltså, och sen får man ju använda sin tid effektivt, man får lyssna på poddar samtidigt som man cyklar 

till jobbet *skrattar* och eh, liksom, det är ju typ intressena nu, alltså, det är ju begränsad tid och det är 

svårare att vara borta hemifrån och liksom så. Sen är klart att man gör det ibland också, men just nu så 

känns det lite mindre viktigt liksom. (R1K)  

Vidare ansåg alla respondenter att de behövde inplanerad egen tid för att få möjlighet till 

avkoppling och återhämtning. Flera respondenter (R1K, R5M, R6M, R7M, R8M, R9M 

R10K, R12K) nämnde att kolla på serie/teve eller träning som effektiva verktyg för att främja 

en god balans. Planering i familjelivet och inplanerad egen tid ansågs av både manliga och 

kvinnliga respondenter som viktigt, således återfanns inga könsrelaterade skillnader.  

Konsekvenser av balans/obalans  

Respondenterna beskrev återkommande konsekvenser av balans/obalans genom 

utryck som trött, stressad och frustrerad. Konflikter, bråk och lidande familjeliv var även 

återkommande bland svaren.  

Somatiska reaktioner Fysiska följder kunde återfinnas som tecken på obalans mellan 

arbetsliv och familjeliv. Alla respondenter gav utryck för somatiska konsekvenser i form av 

trötthet, frustration och stress, vilket kunde tyda på obalans. Då dessa konsekvenser 

upplevdes av alla respondenter, både män och kvinnor, återfanns inte några utmärkande 

könsrelaterade skillnader. Konsekvenserna beskrevs av en respondent som “det kan ju också 

vara sådär att det är en period av hög arbetsbelastning så kanske man vaknar på natten sådär 

det har ju hänt och det är ju ett stressymptom” (R10K). En annan respondent yttrade:  
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När barnen kommer hem från skolan är de också ganska trötta och har haft en dag full av sociala möten 

och interaktioner och sånt så de är inte heller hundra inställda på att ge en uppmärksamhet eller kärlek 

eller närvara så det kan vara en del i det hela att acceptera men det kan också frustrera ganska mycket. 

Man vill ju ha den där idylliska familjemiddagen där alla sitter ner och berättar om sin dag och så blir 

det gräl för att den ena inte fick säga färdigt eller så upplever den andra avbröt den ena och sådär, 

klassiska grejer som inte händer om man inte är lite trött och lite sliten och så och det är väl en 

gemensam familjeupplevelse som vi har. (R8M)  

Personlig utveckling Att utvecklas i sin roll som chef eller i sin roll som förälder nämndes 

som två positiva konsekvenser av att besitta både en yrkesroll och en föräldraroll (R4K, 

R7M). En kvinnlig respondent uttryckte “positiva effekter är att jag ständigt utvecklas i min 

roll som chef och utveckling gör ju ofta, det gör mig väldigt glad att jag växer som person 

och att jag växer” (R4K). En annan respondent beskrev dessa lärdomarna som:   

Jag tycker man kan ta med sig ganska mycket, speciellt från föräldraskapet in i chefsrollen, den där 

lyhördheten ...att verkligen, man pratar mycket om det där att lyssna bakom det sagda ordet eller så, det 

tycker jag att jag, jag blir utmanad i som pappa. (R7M)  

Flera respondenter (R6M, R8M, R9M, R10K) uppgav att de aktivt jobbade med sig själva för 

att undvika att hamna i obalans eller utbrändhet. Detta beskrevs även kunna vara anledning 

till personlig utveckling. Att aktivt jobba med sig själv uttrycktes mer frekvent bland de 

manliga respondenterna. Arbetsbelastningen var det som respondenterna främst ansåg kunde 

vara en bidragande faktor till negativa konsekvenser och hämmandet av personlig utveckling. 

Personlig utveckling som positiv konsekvens av att besitta två roller återfanns dock hos både 

män och kvinnor, därav återfanns inga könsrelaterade skillnader.   

Relationer Konsekvenser av obalans/balans i arbetslivet och i familjelivet kunde vara 

bristande sociala relationer och ett lidande familjeliv. En respondent uttryckte:  

Rent faktiskt så jobbar jag med andra människor på jobbet och ibland får de det bästa av mig, det finns 

dagar då man gjort ganska mycket och tagit en del av de där tuffa samtalen och kanske gjort en del av 
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de där dränerande grejerna och sen så när man kommer hem kanske man inte har riktigt orken och 

närvaron att vara lika inlyssnande. Närvaro är ju skitsvårt, ett av barnen älskar att berätta allt och det är 

svårt att inte zona ut ibland så det tror jag att det blir ju tyvärr att familjelivet blir lidande i omgångar av 

det. (R8M)  

En respondent (R4K) beskrev “det är klart att det speglar barnen hemma med att de får en 

gladare mamma” som en positiv direkt konsekvens av att ha balans i arbetslivet. Bråk och 

konflikter med barnen eller partnern var frekvent nämnt som en negativ konsekvens av 

obalans i arbetslivet eller familjelivet av flera respondenter (R1K, R4K, R6M, R8M, R12K). 

Konsekvenser i form av påverkade relationer med barnen eller partner kunde återfinnas hos 

både de manliga och kvinnliga respondenterna och gav därför inga direkta indikationer på 

könsrelaterade skillnader.  

Sociala förväntningar och stereotyper  

Alla respondenter som medverkade i studien uppgav att de levde i heterosexuella 

parrelationer och indikationer på att normer kan påverka respondenternas rollkonflikt 

återfanns i materialet.   

Heterosexuella relationer Alla respondenter uppgav att de levde parrelationer, antingen som 

gift eller sambo. Att leva i en parrelation kan ses som en möjlighet till att gemensamt dela på 

ansvaret gällande barn och hem. Detta gav därför alla respondenterna likvärdiga 

förutsättningar till en jämlik ansvarsfördelning i familjen. Trots detta nämndes kvinnofällan 

eller förväntningar på kvinnorollen av tre av fyra kvinnliga respondenter (R1K, R10K, R12K) 

som bakomliggande påverkansfaktorer. Detta kan indikera könsrelaterade skillnader 

grundade i könsrollernas olika förväntningar på rollen som man och rollen som kvinna.   

Normer En av fem män upplevde sig ha det lättare i sin roll som förälder, både på 

arbetsplatsen och i det offentliga rummet på grund av sin könsidentitet som man. Den 

manliga respondenten uttryckte:  
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Jag upplever nog att det är lättare för, ja men jag kan ju nästan vinna pluspoäng så att jag är en bra 

pappa och åker hem och tar hand om barnen, medans jag har kvinnliga kollegor som har det nog tuffare 

på samma arbete skulle jag kunna tippa på, eller det är en känsla i alla fall hur man pratar om det...jag 

tror mer mot mig som man faktiskt, eller så, för det ses på något sätt som fortfarande märkligt och lite 

normbrytande är hemma och vill vara hemma med sina barn eh, så finns det större acceptans mot det på 

något sätt men jag upplever kvinnliga kollegor som är i samma situation får kanske kämpa lite hårdare 

för de delarna, ja kanske. (R7M)  

En av de kvinnliga respondenterna beskrev en liknande upplevelse på följande vis:  

Åh ska du vara föräldraledig också, alltså säger de till min man eller så. Eh, åh vad härligt att han är 

hemma, alltså då är det mer den liksom. Och han har aldrig fått frågor varför barnen är hemma länge 

eller liksom, aldrig på jobbet eller liksom så...så möts ju, framför allt jag skulle jag vilja säga, av 

mycket liksom såhär frågor och åsikter att får man göra så, tänker du inte på din pension och varför är 

du hemma så länge och varför går dom inte på förskola. Alltså det är ju väldigt mycket liksom, eh, 

kritiska frågor kring det upplever jag. (R1K)  

Att förväntningarna på rollen som förälder i yrkeslivet uttrycktes av respondenterna vara 

olika indikerar på könsrelaterade skillnader mellan män och kvinnor. Män möts enligt 

respondenterna av en större acceptans på arbetsplatsen och ifrågasätts mer sällan än kvinnor i 

sin föräldraroll. Detta kan tyda på rollkonflikten ser olika ut för män och kvinnor och påverka 

individens nivå av upplevd WFC.   

Analys  

Alla respondenter i den aktuella studien upplevde någon form av rollkonflikt och 

WFC. Nivåerna av WFC hos respondenterna kunde dock variera beroende på 

ansvarsfördelning i hemmet, arbetsbörda, ålder på de hemmaboende barnen och personlig 

mognad. Den tematiska analysen visade att det fanns könsrelaterade skillnader i upplevd 

WFC. Både män och kvinnor upplevde WFC men på olika sätt. Bakomliggande orsaker till 

den upplevda rollkonflikten kunde däremot skilja mellan män och kvinnor. De kvinnliga 
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respondenternas nivåer av WFC berodde i högre utsträckning på ett större emotionellt ansvar 

och de manliga respondenternas WFC fanns istället bero på obalans i energinivå och 

avsaknad av socialt stöd.   

Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka enhetschefers upplevelser av arbete-familj 

konflikten i en mellanstor kommun i Sverige, med fokus på eventuella könsrelaterade 

skillnader. Genom att undersöka upplevelser kring arbete-familj konflikt påvisade resultatet i 

den aktuella studien att en känsla av otillräcklighet, emotionellt ansvar, socialt stöd och bris 

på tid kunde påverka respondenternas nivåer av WFC. Könsrelaterade skillnader i det 

upplevda emotionella ansvaret var dock det som fanns vara mest utmärkande.  

Med utgångspunkt i studiens syfte beskrev respondenterna sin upplevelse av WFC 

som relativt god. Alla respondenterna som medverkade i studien ansåg att de levde i 

jämställda parrelationer där de upplevde att de delade lika på ansvar gällande hemmet och 

barnen. Ett större emotionellt ansvar upptäcktes dock vara en utmärkande orsak till WFC hos 

de kvinnliga respondenterna, vilket inte återfanns hos män. Detta kan således påvisa 

könsrelaterade skillnader och relateras till det tredje skiftet. Resultatet var därför i linje med 

flera tidigare studier (Ericsson et al., 2019; Hochschild, 1997; Smeby, 2017). Att ta ett större 

emotionellt ansvar kunde beskrivas som en upplevd projektledarroll i familjen och fanns vara 

den mest signifikanta skillnaden mellan kvinnliga och manliga enhetschefer. Resultatet var 

därför i enlighet med en studie av Ericssons et al. (2019). Projektledarrollen bidrog till en 

negativ inverkan på kvinnors mentala resurser och återhämtningsprocess. Traditionella 

könsroller kan tolkas som en orsak till ansvarsfördelningen, då främst kvinnor ansåg sig ta ett 

större emotionellt ansvar i familjen. Detta kan vara en bakomliggande orsak till högre nivåer 

av WFC och ha en direkt negativ inverkan på den upplevda balansen hos kvinnor, vilket var i 

enlighet med flera tidigare studier (Cifre & Vera, 2019; Flisbäck, & Lindström, 2013).  
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Alla respondenter i studien uppgav att de levde i heterosexuella parrelationer, vilket 

kan vara en av anledningarna till mer stereotypa könsrollsuppdelningar. Att de kvinnliga 

respondenterna även arbetar deltid i större utsträckning gentemot de manliga respondenterna 

kan vidare tolkas bero på olika förväntningar på rollen som kvinna och rollen som man. Att 

som kvinna påverkas av stereotypa könsrollsuppfattningar kan vara en bakomliggande orsak 

till det de kvinnliga respondenterna också upplevde ett större emotionellt ansvar. Detta kan 

dessutom vara en potentiell underliggande orsak till deltidsarbete. Att kvinnor i större 

utsträckning arbetar deltid var i enlighet med tidigare statistik (LO, 2019; SCB, 2018). Även 

de manliga respondenterna kan vara påverkade av sociala förväntningar då de i enlighet med 

studier i större utsträckning förväntas prioritera arbetet före familjen (Canivet et al.,2010; 

Huffman et al., 2014). Organisationskulturen kan dock vara en orsak till att de manliga 

respondenterna i den aktuella studien upplevde en stor acceptans gentemot föräldrarollen, 

vilket även Försäkringskassan socialförsäkringsrapport (2019) fann. Den accepterande 

kulturen kring föräldraskap i offentlig förvaltning fanns vara en av anledningarna till den 

goda balans som upplevdes av alla respondenter. Att organisationen implementerat 

exempelvis flexibel arbetstid kan tolkas som en anledning till att organisationen värnar om 

föräldraskapet och ett försök till att underlätta för föräldrar i en chefsposition. Flexibelt arbete 

ansågs av alla respondenter vara ett bra verktyg för att underlätta balansen mellan arbetslivet 

och familjelivet. Resultatet var i enlighet med tidigare studier om flexibla arbetsformer 

(Grzywacz et al., 2008; Kecklund et al., 2002). Anledningen till att det ansågs vara en 

värdefull förmån var att individen själv kunde påverka den egna arbetstiden och anpassa 

arbetet efter hur livet såg ut hemma. Användandet av flextid kunde däremot även ha en 

negativ inverkan på respondenternas upplevda balans, då flextiden ibland var svår att ta ut. 

Detta var särskilt utmärkande hos de respondenter som uppgav att de arbetade deltid. Då 
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denna grupp främst representerades av kvinnor kan således paralleller dras till upprättandet 

av de hierarkiska genusordningarna. Detta då gruppen som flexibla arbetsformer enligt  

Tullberg (2003) inrättats för också är den grupp som införandet främst inte gynnar.  

Organisationens medvetenhet och förhållningssätt gällande flexibla arbetsformer kan vara 

avgörande för hur individen gynnas av detta verktyg.  

Att som kvinna och man ha olika förväntningar på den egna rollen, både som chef och 

förälder, kan vara en bakomliggande orsak till rollkonflikt. Sociala förväntningar, i både 

arbetsliv och familjeliv, kan vara ytterligare en orsak till de kvinnliga respondenternas nivåer 

av WFC. Även hos de manliga respondenterna kan rollkonflikten vara grundad i sociala 

förväntningar men tidigare studier indikerade på att män som motsatte sig stereotypa 

könsroller upplevde lägre nivåer av WFC (Allard et al., 2011; Haas & Hwang, 2019; 

Huffman et al., 2014). Att de manliga respondenterna arbetade i en offentlig förvaltning med 

en accepterande organisationskultur gentemot föräldraskap kan vara en bakomliggande orsak 

till lägre nivåer av WFC. Detta kan även vara en orsak till lägre nivåer av WFC hos kvinnor. 

En känsla av otillräcklighet i rollen som förälder eller rollen som chef var dock konstant 

återkommande i resultatet och indikerar på en inre rollkonflikt hos både män och kvinnor. 

Detta fanns bero på sociala förväntningar från samhället eller upplevda krav hos den egna 

individen. Rollkonflikten kan vara svår att hantera då krav i den ena rollen kan behöva ske på 

bekostnad av den andra rollen. Genom att acceptera att rollerna inte alltid gick att prioritera 

likvärdigt kunde en bättre balans nås hos både de manliga och kvinnliga enhetscheferna. En 

bakomliggande anledning kan vara personlig insikt och mognad vilket gav individen verktyg 

att själv prioritera den roll som ansågs vara viktigast i det egna livsstadiet. Att därför vara 

okej med att rollen som förälder skedde på bekostnad av chefsrollen gav upphov till en bättre 

inre balans.  



  38  

Förekommande i studien, och något som även kan ses som en slump, var att tre av 

fem av de manliga respondenterna har föräldrar som bor utomlands. Således saknade dessa 

respondenter ett av de viktigaste sociala stöden, vilket fanns vara centrat för individens nivåer 

av WFC enligt flera studier (Ciabattari, 2007; Schrag & Schmidt-Tieszen, 2014; Broussard et 

al., 2012). Att det sociala stödet var ovärderligt påvisades genom resultatet i studien och 

avsaknad av socialt stöd kan därför anses vara en bakomliggande orsak till obalans och WFC. 

Alla respondenter beskrev även sin partner som ett socialt stöd i den egna föräldrarollen. Att 

flera av de kvinnliga respondenterna däremot endast upplevde sin partner som delvis ett stöd i 

föräldraskapet ansågs dock intressant. Detta återfanns inte hos män, utan alla manliga 

respondenter beskrev sin partner som ett stöd. Även detta beskrevs vara den upplevda 

projektledarrollen. Orsaken till att de kvinnliga respondenterna inte till fullo upplevde sin 

partner som ett stöd berodde på den ojämlika fördelningen av ansvar. En jämlik fördelning i 

det ”andra skiftet” uttrycktes av alla respondenterna, men i det ”tredje skiftet” upplevde sig 

kvinnorna däremot vara relativt ensamma. Att inte ha stöd från sin partner i denna del kan 

även tolkas som en orsak till obalans, vilket var i enlighet med flertalet tidigare studier 

(Ericsson et al., 2019; Frankenhaeuser, 1993; Hochschild, 1997; Smeby, 2017). Att kvinnor 

upplevde sig ta ett större emotionellt ansvar var den mest signifikanta könsrelaterade 

skillnaden som fanns i den aktuella studien. Detta kan således ge indikationer om att en icke 

jämställd fördelning av ansvar mellan män och kvinnor existerar, vilket även kan kopplas till 

varför det finns könsrelaterade skillnader i upplevd WFC i studien.   

Sammantaget resulterar denna studie i att WFC upplevs av båda manliga och 

kvinnliga enhetschefer, vissa könsrelaterade skillnader kunde dock påvisas. Upplevelserna av 

WFC hos enhetscheferna var sammantaget olika och trots de könsrelaterade skillnaderna var 

den generella bilden en ganska god balans mellan arbete och familjeliv. Det accepterande och 
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föräldravänliga klimatet inom den offentliga förvaltning som enhetscheferna arbetade i 

framkom vara en bakomliggande anledning till detta.  

Studiens begränsningar och vidare forskning  

Den aktuella studien har ett flertal begräsningar som läsaren bör ha i beaktande. En 

begränsning rör respondenternas svar på frågor under intervjuerna. I denna studie samlades 

data in genom semistrukturerade intervjuer från endast en utav två i en parrelation. För att 

öka trovärdighet i respondenternas svar kan det anses lämpligt i framtida studier att samla in 

data från båda två parter i parrelationen. Eftersom urvalsmetoden i studien var ett 

kriterierstyrt urval innebar även detta vissa begränsningar då resultatet enbart gick att 

generalisera på respondenterna dvs. studien kan endast generaliseras inom sin egen kontext. I 

samband med denna begränsning, för att öka generaliserbarheten, är det lämpligt i framtida 

forskning att använda en kvantitativ forskningsansats i form av enkäter med större 

urvalsgrupper. En annan viktig begränsning var att den aktuella studien genomfördes under 

utbrottet av pandemin covid-19 vilket kan ha påverkat resultatet i studien. Detta då 

situationen kan ha lett till större stresspåslag hos respondenterna, både i arbetet och i 

familjelivet. Situationen kan ha påverkat eller färgat respondenternas upplevelser av WFC 

under den aktuella tidpunkten för intervjun, vilket kan ha medfört att upplevelsen var 

annorlunda än vanligt. Respondenternas svar i studien kan även vara präglade av self-serving-

bias vilket inte kan bortses ifrån. Detta kan ha färgat svaren och därför även påverkat 

resultatet i studien. Att i framtida studier fokusera på att undersöka underliggande orsaker till 

WFC kan bidra till en bättre helhetsbild och mer sann målning av verkligheten. För att nå dit 

bör forskarna besitta gedigen kunskap för att på ett korrekt sätt kunna nå djupare insikter 

inom ämnet. Att förstå hur individen påverkas och präglas av WFC kan vara viktigt för att 

förstå orsaker och anledningar till balans eller obalans hos individen i organisationen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev   

Hej!    

Vi är två studenter på Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping som nu läser 

vår sista termin på HR Programmet (Human Resources) med inriktning mot Psykologi. Vi 

kontaktar Er i syfte av vår kandidatuppsats som vi skriver under vårterminen.    

   

Vår studie syftar till att  

undersöka enhetschefers upplevda Work Family Conflict (WFC). Work Family Conflict (WF 

C) syftar till balansen mellan familj och arbete och hur dessa kan komma att påverka 

varandra både negativt och positivt. Vi önskar därför att intervjua chefer/enhetschefer i 

(namnger den mellanstora kommunen i Sverige) som har barn i åldrarna 0–12 år.    

  

Vår förhoppning är att få möjlighet att intervjua Dig som arbetar som enhetschef och som har 

barn i åldrarna 0–12 år för en semistrukturerad, anonym intervju i mars-april. Studien sker 

givetvis i enlighet med konfidentialitetskravet.   

   

Kan du tänka Dig att medverka på en intervju, svara gärna på detta mail med namn och 

telefonnummer så kontaktar vi Dig!   

   

Vi behöver Er hjälp för att nå vårt mål i att spegla en liten del av den verklighet Ni som 

enhetschefer med barn lever i, och därmed bidra till vidare kunskap för framtiden.   

   

Elin: Svel1715@student.ju.se +4670 941 59 82   

Lisen: Kali1720@student.ju.se +4673 999 03 2   

   

Stort tack på förhand!    

Med vänliga hälsningar,   

Elin Svensson & Lisen Karlström    

  

  

  



  48  

Bilaga 2 - Samtyckeskrav på medverkande i intervju  Human Resources utbildningen 

med inriktning Psykologi  Examensarbete - Vårterminen 2020   

  

Elin Svensson och Lisen Karlström utför under vårterminen 2020 en kvalitativ studie i kursen 

Examensarbete i Human Resources med huvudämne Psykologi vid Jönköping University.    

   

Det huvudsakliga fokusområdet i studien är att studera enhetschefer, som har barn i åldrarna 

0–12 år, upplevelser av Work-Famlily-Conflict. Vidare ligger ett djupare fokus i studien på 

potentiella negativa eller positiva effekter av Work-Family-Conflict och potentiella 

könsrelaterade skillnader.    

Elin Svensson och Lisen Karlström utför denna studie med huvudsakligt syfte att a) genera 

nya insikter inom ämnesområdet Work-Family-Conflict och dess potentiella effekter; b) 

erhålla viktig erfarenhet av empirisk kvalitativ forskning relevant för den akademiska 

utbildningen inom Human Resources med huvudämne Psykologi; c) uppfylla de krav från 

Jönköping University för att ta examen.    

När du skriver under detta formulär godkänner du din medverkan i en kvalitativ, 

semistrukturerad intervju med forskarna vid överenskommer datum. Du som medverkande i 

intervjun har rätt att avbryta intervjun och ditt medverkande när du vill och därmed också 

avbryta ditt samtycke i studien. Vid en sådan situation skall allt material förstöras.    

   

Intervjun sker i enhetlighet med konfedentialitetskravet, vilket innebär att din identitet och 

personliga information kommer avidentifieras och avkodas för att göras oigenkännlig. Detta 

genomförs i syfte av att garantera din anonymitet. Dokument kommer förvaras i stängda 

mappar och i tryggt förvar för att säkerställa att privat information ej läcker eller försvinner.   

Vid potentiella funderingar eller frågor angående studien eller din medverkan kontakta 

handledare Emma Velander Neal (emma.christina.neal@ju.se) alternativt examinator Roland 

S. Persson (roland.s.persson@ju.se).    

Accepterar du din medverkan i studien, vänligen skriv under följande formulär;   

   

Respondentens kontaktinformation  

________________________________________________________________________   

Telefon & E-mail   

________________________________________________________________________  

Datum (åå.mm.dd)  

________________________________________________________________________    

Respondentens namnförtydligande & Respondentens signatur   

________________________________________________________________________   

Signatur Elin Svensson & Lisen Karlström    



  49  

Bilaga 3 – Intervjuguide       

Upplägg  

• Bakgrundsinformation om kandidat och kontrollfrågor gällande civilstånd, 

barn osv.   • Intervjufrågor gällande ansvarsfördelning, avkoppling och sömn, flexibelt 

arbete och gränslöst arbete, balans mellan arbete och familjeliv samt socialt stöd.  

• Avslutning av intervju   

Bakgrundsinformation  

1. Vilken könsidentitet identifierar du dig som?    

2. Vad är din ålder?   

3. Hur många barn har du och i vilka åldrar?   

4. Hur har du/ni valt att fördela föräldraledigheten i ert/ditt hem? Beskriv gärna.   

5. Vad är ditt civilstånd?   

6. Vad har du för anställning (titel och omfattning) och hur länge har du arbetat på 

nuvarande din tjänst i Kommunen?   

Ansvarsfördelning  

1. Om jag skulle gå bredvid dig och din partner under en hel dag, vad hade jag 

sett då, inklusive interaktion med din partner? Beskriv med egna ord.   

2. Hur upplever du att ansvarsfördelningen gällande barnen fungerar hemma hos 

dig? Exempelvis vem hämtar barnen, hjälper till med läxor, nattar osv. Beskriv med 

egna ord.   

a. Om partner: Upplever du att du lägger mer eller mindre tid på barnen hemma 

gentemot din partner?   

3. Hur upplever du att ansvarsfördelningen gällande hushållsarbete så som städning, tvätt, 

matlagning och liknande fungerar hemma hos dig? Beskriv med egna ord.  

a. Hur mycket tid upplever du att du lägger på hushållsarbete under en vecka?    
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b. Om partner: Upplever du att du lägger mer eller mindre tid på hushållsarbete 

gentemot din partner?   

4. Hur upplever du att ansvarsfördelningen gällande Vabb (vård av barn) fungerar hemma 

hos dig? Beskriv med egna ord.  

a. Om partner: Upplever du att du lägger mer eller mindre tid på Vabb gentemot din 

partner?   

5. Hur mycket tid upplever du att du lägger på tankar och planering gällande barn, hem 

och familj under en dag? Beskriv med egna ord.   

a. Upplever du att du tänker mer på planering gällande barn, hem och familj gentemot din 

partner?   

6. Om jag gick med dig hem efter jobbet, när du och dina barn (och eventuell 

partner) är hemma samtidigt, vad skulle jag se? Beskriv med egna ord.   

7. Skulle du önska några förändringar i ansvarsfördelningen för att underlätta din 

situation?   

      Avkoppling och Sömn   

1. Hur ser din kvällsrutin ut? Från det att barnen går och lägger sig tills det att du 

somnar. Beskriv med egna ord.   

2. Hur är din känslomässiga upplevelse av din kvällsrutin? (ex. rofyllt, lugnt, 

stressat, pressat).    

b. Beskriv om och hur du har möjlighet till avkoppling och nedvarvning någon gång 

under kvällen?   

Flexibelt arbete och Gränslöst arbete   

1. Hur upplever du möjligheten att arbeta hemifrån i ditt arbete som enhetschef?  

2. Beskriv i vilken utsträckning flexibelt arbete eller flextid fungerar i ditt arbete som 

enhetschef? Beskriv med egna ord.   
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3. Vilka positiva eller negativa effekter upplever du med flexibel arbetstid eller flextid?   

4. Upplever du att du behöver vara tillgänglig för arbete efter din arbetsdag tagit slut och 

i så fall hur?    

5. Hur upplever du att din energinivå är på ditt arbete & vad upplever du att det kan bero 

på?   

6. Hur upplever du att din energinivå är hemma & vad upplever du att det kan bero på?   

Balans mellan arbete och familjeliv   

1. Beskriv hur du upplever balansen mellan rollen som förälder och rollen som 

enhetschef? Beskriv med egna ord.   

a. Hur upplever du att eventuella svårigheter kan yttra sig? Kan du ge några exempel?   

b. Hur upplever du att eventuella positiva effekter kan yttra sig? Kan du ge några 

exempel?   

2. Hur upplever du möjligheten till tid för exempelvis egna intressen, hobbys, 

fritidsaktiviteter, avkoppling? Kan du beskriva din nuvarande situation?   

3. Skulle du önska några förändringar för att underlätta balansen mellan 

rollen som förälder och rollen som enhetschef? Kan du ge några exempel?   

Socialt stöd   

1. Hur upplever du möjligheten till socialt stöd i ditt privatliv? Beskriv med egna ord hur 

och på vilket sätt.   

2. Hur mycket tid upplever du att du har tillgång till socialt stöd eller avlastning i ditt 

privatliv? Beskriv med egna ord, uppskatta gärna tid under en vecka.   

3. Upplever du generellt din familj och vänner som ett stöd och en avlastning i ditt 

föräldraskap? Beskriv gärna med egna ord hur.   

4. Beskriv hur en optimal situation i form av socialt stöd skulle se ut för dig?   

5. Upplever du generellt din partner som ett stöd och en avlastning i ditt föräldraskap?  

Beskriv gärna med egna ord hur.  
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Avslutning   

1. Hur upplever du att balansen mellan ditt familjeliv och ditt arbete skulle kunna 

förbättras?   

På arbetsplatsen och hemma. Beskriv med egna ord.   

2. Upplever du att det är någon fråga som inte ställts som du anser viktig för att 

spegla din situation?   
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