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Sammanfattning 

 
Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för hur några manliga chefer 
upplevde att de lyckats förena sin yrkesroll med familjerollen och uppnå balans mellan dessa 
roller. Studien baserades på följande frågeställningar: Hur har balansen sett ut mellan 
familjeliv och arbetsliv?  Hur har föräldraledigheten sett ut? Hur har rollfördelningen varit i 
hemmet? Metodologiskt har en semistrukturerad intervjuform med en förbestämd 
intervjuguide använts. Urvalet bestod av åtta manliga chefer inom både den kommunala och 
privata sektorn i Halmstad. Av de åtta intervjudeltagarna blev det ett bortfall. Intervjuernas 
längd varade mellan 35-50 minuter. Resultatet visade att de manliga cheferna upplevde att de 
hade en relativt bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, men att det inte var enkelt att 
uppnå denna balans. De flesta cheferna ansåg att män med höga befattningar hade svårare att 
kombinera arbete och familj, främst för att de hade högre krav på sig och en större 
ansvarsbörda än en anställd. Diskussionen berörde följande teman: balans mellan arbetsliv 
och familjeliv, föräldraledighet, rollkonflikt och rollfördelning. 
  
Nyckelord: ambivalens, balans, flexibla arbetstider, föräldraledighet, rollfördelning 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

1Uppsats i psykologi 15 hp. (61-90p. Psykologi programmet), HT 2011 
Handledare: Lotta Linge 



 2 

 
THE BALANCE BETWEEN PROFESSIONAL ROLE AND FAMILY ROLE - 

 how some male managers felt about connecting these roles1 

 
Pascale Harrysson, Birgitta Sörensen 

University of Halmstad,Department of Health and Society, Psychology section 
 
 
 

Abstract 
 

The aim of this study was to gain a deeper understanding of how some male managers felt 
about the balance between professional roles and family roles. The study was based on the 
following questions: How has the balance been like between family life and working life? 
How has parental leave taken? How has the role division been in the home? Methodological 
has a semi-structured interview method with a predetermined interview guide been used. The 
sample consisted of eight male managers in both the municipal and private sectors in 
Halmstad. Of the eight interviews there was one falling off. The interviews continued 
between 35-50 minutes. The results shows that the male managers felt that they had a 
relatively good balance between work and family. They said it was not easy to achieve this 
balance. Most managers felt that men with higher positions find it more difficult to find this 
balance between work and family. They have higher demands on there time and a greater 
burden of responsibility than other employees. The discussion concerned the following topics: 
Balance between work and family, parental leave, role conflict and role allocation. 
 
 
Keywords: ambivalence, balance, flexible working hours, parental leave, role allocation 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________________________________ 

1Paper in psychology15 hp. (61-90p. Psychology), HT 2011 
Supervisor: Lotta Linge 

 



 3 

Introduktion 
 

I dagens debatt pågår en ständig diskussion om jämställdhet mellan män och kvinnor. De 
flesta människor strävar efter att finna en balans i tillvaron mellan familjeliv och yrkesliv. 
Arbetsmarknaden idag är hård för alla, kraven är höga och alla förväntas prestera på topp. I 
föreliggande uppsats fokuseras på manliga chefer och deras upplevelser av att förena 
familjelivet med arbetslivet. En fördjupningsstudie har utförts bland sju manliga chefer för att 
få en bättre förståelse för deras syn på föräldraledighet, rollfördelning och balans i tillvaron. I 
en studie gjord av Marie Nordberg (2003), där hon intervjuat nio män med barn, om deras 
familjeliv och yrkesliv, framgick att det fanns en underförstådd norm att en ”riktig man” 
jobbar heltid och gör karriär. Frågan är om denna norm fortfarande lever kvar eller om 
samhället har utvecklats i en annan riktning med nya normer och värderingar angående synen 
på män och manlighet. I föreliggande uppsats berättar några chefer hur de upplever sin 
livssituation.  
 
Faderskapsforskning 
Forskningen kring män som föräldrar har väckt ett stort intresse under senare år. Enligt 
Plantin (2003) är faderskapsforskningen det enskilt största forskningsfältet i Norden med 
betydande tvärvetenskaplig bredd. Han menar att intresset för denna forskning till viss del 
beror på den uppsplittrade kärnfamiljen med det ökande antalet skilsmässor och nya 
samlevnadsvanor. Enligt Plantin (2003) är det idag oftast två inkomstkällor i en familj, vilket 
bidrar till större krav på jämställdhet mellan könen, i jämförelse med ”kärnfamiljens” 
storhetstid då oftast mannen var den enda inkomstkällan i familjen. För 100 år sedan var 
faderns roll att uppfostra barnen till att bli arbetsdugliga och lydiga medborgare medan 
pappor idag även förväntas byta blöjor, sköta hushållsarbete och ha en nära och omvårdande 
relation till sina barn.  
     Sverige har varit och är det land i världen som, tack vare införande av jämställdhetslagen 
och föräldraförsäkringen, kommit längst vad gäller att kunna kombinera föräldrars familjeliv 
och arbetsliv (ibid). Johansson (2009) påpekar att Sverige år 2002 införde två 
”pappamånader” som är reserverade för enbart en av föräldrarna och som inte kan bytas bort. 
Även om statistiken över pappalediga män ökade när pappamånaderna infördes så finns det 
dock en viss besvikelse idag över att det fortfarande är relativt få svenska män som väljer att 
stanna hemma med sina barn och som utnyttjar sin föräldraledighet fullt ut, många tar inte ens 
ut sina två månader. Männen tar ut runt 20 procent av föräldraledigheten enligt den statistik 
som finns tillgänglig i Sverige (ibid). Alltså är det fortfarande kvinnorna som stannar hemma 
större delen av föräldraledigheten. Trots det så går vi mot en mer könsneutral uppdelning av 
föräldraskapet med mer pappaledighet och det är inte särskilt svårt att hitta män som faktiskt 
tar ut mer än två månader, som vill leva jämställt och som delar föräldraledigheten med sin 
partner. Det har gjorts kvalitativa undersökningar av de männen som tar ut minst sex månader 
eller till och med halva föräldraledigheten, men enligt Johansson (2009) saknas tillförlitlig 
statistik om den här gruppen. Troligen handlar det om drygt två procent av alla män i Sverige. 
 
Mansforskning 
Redan 1981 kom den amerikanske forskaren Joseph Pleck ut med boken The Myths of 
Masculinity som är ett av startskotten för dagens mansforskning, enligt Johansson och 
Kuosmanen (2003). Pleck (1981) kritiserade den forskning som hittills gjorts på män och 
menade att manlighet är så mycket mer än bara den stereotypa mannen. Enligt Johansson 
(2009) fanns det redan i början av 1980-talet en del försök till mansforskning i Sverige, men 
det var inte förrän i slutet av 1990-talet som intresset för mansforskningen ökade starkt. 
Holter och Aarseth (1994) presenterar den första teoretiskt orienterade nordiska djupstudien 



 4 

av män och manlighet i den norska studien ”Mäns livssammanhang”. Den är på många sätt 
banbrytande och den skildrar ett tjugotal män i åldrarna 25-45 år som delar med sig av sina 
levnadsbeskrivningar och hur de uppfattar sina egna fäder. Deras berättelser återger en ganska 
negativ bild av den frånvarande fadern och det finns en allmän besvikelse över män och fäder. 
Den tidigare generationens fäder framställs här som distanserade, hjälplösa och emotionellt 
avtrubbade. Holter och Aarseth (1994) riktar sedan blickarna mot den nya generationens män 
och menar att vi där kan se förändringar i faderskapets socialpsykologi. De är optimistiska 
men menar samtidigt att det handlar om en långsam och ”delvis motsägelsefull historisk 
utveckling”.  
 
Rollkonflikter 
Rollkonflikter uppstår när en person inte är säker på huruvida vilken roll han ska agera i. Liu, 
Mohr och Rochlen (2005) menar att könsrollkonflikter kan uppstå hos män därför att de 
känner krav på sig av samhället att vara på ett visst sätt som de själva har svårt att leva upp 
till. Det kan ge mannen lägre självförtroende, öka hans stressnivå och även generera i 
depression och ångest visar deras studie. Det framgår även att många män känner av en 
konflikt i sin könsroll i många olika sammanhang, både i arbetssituationer och i mer privata 
situationer. Enligt Bekkengen (2003) har män i chefspositioner oftare en större rollkonflikt 
mellan arbetsliv och privatliv än tjänstemän. I flera studier visar det sig att män i dessa 
positioner oftare har svårare att vara föräldralediga eftersom de är rädda att förlora kontrollen 
över företaget och händelser där. Dessa män är ofta positivt inställda till föräldraledighet men 
har svårt att ta ut sin egen föräldraledighet och skjuter den på framtiden istället (ibid). Tyrkkö 
(2002) menar att männen oftare har svårare än kvinnorna att släppa kontrollen över arbetet en 
längre tid och anser sig själva oftare vara oersättliga på sitt arbete. 
     I en studie utförd av Nordberg (2003) framkom att det ofta är normer som är svåra att 
ändra på som är orsaken till att männen inte tar ut sin föräldraledighet. Att arbeta hårt och 
prestera mätbara resultat var en norm, medan andra normer var att män bör göra karriär och 
vara ekonomiskt huvudansvariga, vilket en föräldraledighet kan begränsa. Men enligt 
Stendevad och Kjaer (2005) handlar karriär idag inte om att enbart fokusera på arbetet utan 
snarare om förmågan att kunna skapa ett kreativt och balanserat liv genom att kombinera 
arbete, hem, barn och fritid på ett tillfredsställande sätt. Allard, Haas och Hwang (2011) 
menar att organisationskulturen har ett starkt samband med i vilken grad arbetet påverkar 
familjelivet. När pappor upplever att de arbetar i en familjestödjande arbetsorganisation så 
bidrar det till att de har större möjlighet att kombinera arbete och familjeliv. Hwang (2005) 
nämner en omfattande studie av stora privata svenska företag där det visade sig att endast sex 
av 200 företag hade en positiv inställning till att männen på företaget skulle ta aktivt ansvar 
för barnen och hemmet. Flera av intervjupersonerna i Nordbergs (2003) studie kände en 
ambivalens mellan familj- och arbetsliv och uttryckte att de hade en längtan till ett annat sorts 
liv med mer tid till familjen.  
 
 
Krav/kontroll/stödmodellen 
Karasek och Theorell (1990) har arbetat fram krav/kontroll/stödmodellen, som beskriver hur 
de olika faktorerna i modellen samverkar och påverkar individen. Arbetskraven är en av de 
viktiga dimensionerna i modellen, det handlar om de krav som ställs på individen för att 
denne ska kunna genomföra sitt arbete. Det innebär dels rent fysiska krav, det vill säga vilken 
fysisk ansträngning som behövs för att klara av arbetet, men även psykiska krav vilket 
innebär om arbetet är rimligt, om tiden att utföra arbetet räcker till, om det är enformigt eller 
om den anställde har krav på sig att arbeta i en viss takt eller under stor ansträngning. De 
psykologiska arbetskraven kan i sin tur delas in i kvantitativa krav, vilket innebär antal saker 
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som produceras och kvalitativa krav, som innefattar koncentration, uppmärksamhet och 
rollkonflikter. Dessa krav vägs sedan mot graden av inflytande och kontroll som individen 
upplever i arbetet utifrån en egen tolkning där kraven vägs mot den egna förmågan. Hur 
kraven påverkar individen grundar sig i hur mycket kontroll som infinner sig. Upplever 
individen kraven som högre än kontrollen kan det visa sig i form av att pulsen ökar, blodtryck 
och blodsockernivån stiger. Om kraven däremot stämmer överens med den egna förmågan 
upplevs i regel inte denna känsla av otillräcklighet och stressen uteblir.  
     Kontroll handlar om hur mycket inflytande en medarbetare har över sitt arbete, det finns 
två olika aspekter av kontroll. Uppgiftskontroll, som innebär kontroll över själva arbetet, hur 
mycket personen kan påverka hur arbetet ska utföras, i vilken ordning och när. Om personen 
själv kan planera och lägga upp sitt arbete. Färdighetskontroll syftar till hur väl personen kan 
använda sig av sina kunskaper i arbetet, om det finns möjligheter att lära sig nya saker. Enligt 
Karasek och Theorell (1990) visar det sig att många inte får använda sina kunskaper och 
färdigheter effektivt i sitt arbete och det kan leda till ohälsa. Den som har hög kontroll klarar 
även av högre krav bättre genom att kunna planera, påverka och delegera sitt arbete mera. 
Modellen menar också att den som har hög kontroll stimuleras av höga krav och presterar 
därefter (ibid). Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, & Lundberg (2006) hävdar att det 
som individen bör sträva efter på arbetsplatsen är en bra balans mellan krav och kontroll. Då 
är förutsättningarna stora att de anställda kan hantera stress bättre och klarar av perioder med 
svårigheter bättre utan att riskera ohälsa (ibid).  
     Stöd avser det sociala stödet som gäller endast på arbetet och inte i privatlivet, enligt 
Allvin et al. (2006). När stödet läggs till i Krav/Kontroll modellen utvecklas modellen från ett 
fokus på individens förhållande till sitt arbete till att se mer på relationer och interaktioner på 
arbetsplatsen. Socialt stöd skapar i och med detta en buffert mellan de höga arbetskraven och 
bristen på egenkontroll. Man skiljer på emotionellt stöd, att bli lyssnad på angående sina 
problem, och instrumentellt stöd, att någon hjälper till med arbetsuppgifter om någon annan 
ligger efter. Modellen visar att när det ställs höga krav på individen och denne har hög 
kontroll mår han som bäst. Konflikter kan lätt uppstå mellan arbetsliv och familjeliv och 
dessa konflikter påverkar individen på olika sätt (ibid). Forskning av Md –Sidin, Samsinar, 
Sambasivan, Ismail och Izhairi (2010) visar att tillfredställelse i arbetslivet väger  tyngre än 
tillfredställelse i familjelivet, vilket innebär att tillfredställelse på arbetsplatsen spelar en 
oerhört viktig roll för den övergripande tillfredställelsen i individens liv. 
     En studie gjord av Gallie och Russell (2009) visar att arbetssituationen och belastningen på 
arbetet har en stor påverkan på konflikten mellan arbetsliv och familjeliv. Det framkommer 
att i Skandinavien, men även i Nederländerna, har männen en lägre upplevd arbetsbelastning 
än i övriga länder. En av orsakerna till det kan enligt forskarna bero på de flexibla 
arbetstiderna som är mer vedertagna i dessa länder än i exempelvis Tyskland och 
Storbritannien där män oftare har en högre arbetsbelastning och upplever en större rollkonflikt 
mellan arbete- och familjeliv (ibid). Allvin et al. (2010) säger att mycket av både den svenska 
och amerikanska forskningen tyder på att flexibla arbetstider är en strategi för att försöka 
återfå en viss balans eftersom individen då själv kan påverka upplägget av sitt arbete och hur 
arbetet ska utföras, vilket hjälper till att minska stress och psykisk ohälsa. Även Grönlund 
(2004) menar att många sätter sitt hopp till flexibla arbetstider som en lösning på problemet 
med att få en balans mellan arbetsliv och familjeliv.  
 
Manlig stress och ambivalens 
Hagström (1999) menar att man måste fokusera både på papporna själva och även på det 
samhälle som de lever i för att få en rättvis bild av hur det är att bli pappa i dagens Sverige. 
När en man blir pappa får det stora konsekvenser för honom själv som individ. Vilka 
förändringar det leder till och hur han upplever det beror delvis på honom själv men även på 



 6 

vilket samhälleligt och kulturellt sammanhang han ingår i. Hans egna upplevelser och 
erfarenheter står hela tiden i ”relation till samhällets kulturella föreställningar om vad som är 
möjligt och önskvärt” (ibid). Bäck – Wiklund och Bergsten (1997) intervjuade ett antal män 
om deras upplevelser av att bli pappa och huruvida de upplever stress i sin papparoll. Det 
visade sig att männens stress och känsla av att inte räcka till handlar om upplevelsen av att 
tiden inte räcker till och att de inte kan fördela tiden rättvist utifrån de krav som familj, 
yrkesliv och fritid ställer. Männen tar även upp ekonomi och sömnbrist på grund av barnen 
som andra orsaker till stress. Att inte få tid till egna fritidsaktiviteter är ytterligare en 
stressfaktor. Det som dock verkar stressa männen mest är det som händer på arbetet. Det är 
ganska tydligt att männen i första hand ser sig själva som yrkesmän och lönearbetare och det 
är den ekonomiska försörjningen av familjen som de fokuserar mest på. Men de upplever 
samtidigt krav på att dela hemarbetet med kvinnorna och att vara en närvarande pappa för sina 
barn. Kraven på att både vara en jämställd hemmapappa och samtidigt försörja familjen 
skapar stress hos männen (ibid).  
     Många av de män som intervjuas i Bäck – Wiklund och Bergsten (1997) upplever att de 
inte riktigt lever upp till det officiella jämställdhetsidealet vilket i sin tur skapar stress och 
ambivalens. Enligt Nationalencyklopedin är ambivalens en ”vacklan (mellan intressen) och en 
konflikt mellan motstridiga impulser, känslor eller föreställningar.” I en artikel i Harvard 
Business Review (Kimmel, 1993; ref. i Bäck – Wiklund & Bergsten, 1997) analyseras 
männens ambivalens mellan olika ideal. Artikeln tar upp förhållandena i USA men kan även 
appliceras på Sverige (Bäck – Wiklund och Bergsten, 1997). Enligt artikeln så vill dagens 
man vara en bra pappa med hög inkomst och prestige och på många arbetsplatser är det 
yrkeskarriären som är den enda framgången som räknas. För att inte förlora sina familjer 
känner männen att de måste utveckla strategier för att kunna se efter familjebehoven, vilket 
leder till att de måste dölja sitt engagemang i arbetet när de är hemma och på arbetet måste de 
dölja sitt engagemang i familjen. Författaren menar vidare att mannens stolthet bygger både 
på familjen och arbetet och att han behöver bevis för att han behövs på båda dessa platser 
(ibid). Även bland de män som Hagström (1999) intervjuade visar sig denna manliga 
ambivalens och hur den är kopplad till tidsstressen. Enligt Bäck – Wiklund och Bergsten 
(1997) tar sig männens stress ofta uttryck i tystnad eller flyktreaktioner. 
     Bäck – Wiklund och Bergsten (1997) menar att stress ofta leder till konflikter, vilka dels 
handlar om barnens uppfostran, men även boendet och ekonomin är återkommande 
konfliktämnen. Den konfliktorsak som oftast tas upp är ansvars- och arbetsdelningen i 
hemmet. Många av dessa konflikter beror på att män och kvinnor har olika perspektiv på 
krav, ansvar och tid. I de här konflikterna kan man se de problem som lätt uppstår när man 
försöker kombinera det individuella och gemensamma familjeprojektet. Dels ska man förhålla 
sig till det beroende som parförhållande och föräldraskap förutsätter, men även till den 
individualitet och det oberoende som det moderna samhället kräver. Detta motsatsförhållande 
skapar en ambivalens som kan förstöra familjelyckan. För att inte detta ska ske så tonas 
konflikterna ofta ner, främst för barnens skull (ibid). 
     Ovanstående forskning antyder att männens roll i familjen har förändrats under de senaste 
decennierna och att detta i sin tur skapar en ambivalens hos många män vad det gäller att vara 
tillgänglig både i familjen och på arbetsplatsen. Deras önskan om att både vara en engagerad 
familjefar och en högpresterande chef kan leda till en obalans i tillvaron och en känsla av 
otillräcklighet. 
 
Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att få en större förståelse för hur några manliga chefer upplever att de 
förenar arbetsliv och familjeliv för att skapa balans i tillvaron. 
Studien baseras på följande frågeställningar: 
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• Hur har balansen sett ut mellan familjeliv och arbetsliv?  
• Hur har föräldraledigheten sett ut? 
• Hur har rollfördelningen varit i hemmet?  

 
Metod 

 
Intervjupersoner 
Urvalet bestod av åtta manliga chefer inom både den kommunala och privata sektorn i 
Halmstad. För att intervjupersonerna skulle överensstämma med studiens syfte var kriterierna 
för de utvalda manliga cheferna att de skulle ha en fru eller sambo och hemmaboende barn. 
Däremot fanns inga kriterier för intervjupersonernas ålder eller antal år de hade arbetat som 
chefer. Intervjupersonerna var mellan 39 och 50 år gamla och hade minst två barn i åldrarna 2 
till 17 år. Samtliga intervjupersoner deltog frivilligt i studien. Av de åtta intervjuerna blev det 
ett bortfall, då det visade sig att kriterierna för studiens syfte inte var uppfyllda hos en 
intervjuperson.  
 
Material 
Vid varje intervjutillfälle användes en bandspelare för att spela in intervjuerna. I 
undersökningen användes en halvstrukturerad intervjuform med teman och frågor som hade 
förberetts i en intervjuguide. Enligt Maykut & Morehouse (2003) är den halvstrukturerade 
intervjuformen en flexibel metod där följdfrågor kan användas och intervjupersonerna fritt 
kan utveckla sina synpunkter under intervjuns gång. Författarna hade i förväg läst in sig på 
olika teorier kring det aktuella ämnet och även tittat på tidigare forskning och utifrån den 
kunskapen skapades intervjuguiden. Frågorna i intervjuguiden var indelade i följande sex 
teman: Arbete, familj, fritid/barn, rollkonflikter, flexibilitet, föräldraledighet.  
 
Procedur 
Samtliga intervjuer ägde rum på de intervjuades arbetsplatser vid en tidpunkt som var lämplig 
för dem. Intervjupersonerna kontaktades via telefon eller mail där de fick förklarat för sig vad 
syftet med undersökningen var och där de tillfrågades om de kunde tänka sig att delta. 
Därefter fick varje person ett informationsblad (se bilaga 1) om studien mailat till sig med 
information om undersökningen och med kontaktuppgifter till handledaren och författarna. 
Intervjuerna tog mellan 35 och 50 minuter. I informationsbladet och vid intervjutillfället 
underrättades intervjupersonerna om att deras identiteter och uppgifter skulle behandlas 
konfidentiellt (Maykut & Morehouse, 2003). Vid intervjutillfället fick deltagarna även 
information om möjligheten att ta del av studien när den var färdigställd, vilket alla var 
positiva till. När intervjuerna var genomförda sammanställdes all data genom transkribering 
av materialet. Detta för att lättare kunna plocka ut viktiga och relevanta citat till resultatdelen 
(ibid). 
 
Analys och tolkning 
I resultatdelen presenterades en sammanfattning som grundar sig på hela det insamlade 
materialet från intervjuerna. De lämpligaste citaten valdes ut och redovisades under respektive 
kategori för att på ett tydligare sätt presentera resultatet för läsaren. Intervjuerna analyserades 
utifrån ett fenomenologiskt angreppssätt. Enligt Maykut och Morehouse (2003) är begreppet 
uppfattning det centrala i fenomenologin. Det vill säga att beskriva hur människor uppfattar 
och upplever en händelse eller ett objekt i sin omvärld. Här är det eftersträvansvärt att välja en 
heterogen grupp eftersom man inom fenomenologiska studier vill ha så många olika 
uppfattningar av ett fenomen som möjligt. Resultatet i föreliggande studie kom därefter att 
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tolkas utifrån en teoretisk förståelse i diskussionsdelen. Eftersom det är ett begränsat urval har 
försiktighet iakttagits i alla tolkningar och generaliseringar av resultatet.  
 

 
Resultat 

Arbetsliv 
Det första temat som togs upp vid samtliga intervjuer var arbetsliv. Intervjupersonerna 
ombads beskriva hur de upplever sin arbetssituation vad avser arbetsbelastning och 
arbetsstruktur. Eftersom de intervjuade arbetade inom olika yrkesområden så blev det lite 
varierande svar men flera av cheferna upplevde att de har en hög arbetsbelastning och att 
tiden ibland inte räcker till, ”...ibland kan jag uppleva att var finns tiden”. Detta berodde i 
vissa fall på underbemanning och omorganisationer. Flera nämnde att omorganisationerna har 
bidragit till ett tuffare arbetsklimat. En chef sa att ”… det har varit svårt att hitta formerna för 
avdelningen och få en systematik kring vad avdelningen ska göra… det gör att man får 
anstränga sig lite mer än när man bara har en fungerande organisation som man ska förvalta 
där allting sitter”.  Många av cheferna upplevde även att omorganisationerna bidrog till att de 
själva fick ta de största konsekvenserna av det eftersom de har det yttersta ansvaret för sin 
avdelning. En chef uttryckte sig såhär: 
 

”vi har varit underbemannade helt enkelt och det har kanske till stor del berott på att vi har varit 
utsatta för två omorganisationer som har gjort att det har inte hunnit sätta sig, man har inte varit 
säker på hur stor ska styrkan vara och hur mycket folk behöver vi för att det ska gå runt. Och som 
chef blir det att du får ta på dig då även de som jobbar under dig, deras arbetsuppgifter för att det 
ska hinnas med helt enkelt. Ja det blir mycket övertid”. 

 
Något som flera chefer såg som en tidsbelastning var alla möten. Några tyckte att det var 
frustrerande med dessa möten eftersom de ofta är långdragna och äter upp mycket av tiden 
och någon uttryckte att ”…det är en halvtaskig mötesagenda och fruktansvärd 
mötesteknik...vi går in i detalj på saker och ting och mötena blir väldigt långa”. Några av de 
intervjuade tyckte dock att deras arbetssituation var hanterbar i dagsläget och en chef sa att: 
  

 ”…det har varit tufft under ett antal år men vi har gjort förändringar då som har skalat av våra 
ansvarsområden på de rollerna som jag har haft…plus att vi nu har flyttat över säljansvaret till en 
säljorganisation istället vilket också har gjort att min arbetsbörda har minskat”. 

 
 
Familjeliv 
Alla de intervjuade cheferna hade en fru eller sambo som samtliga arbetade mellan 70 till 100 
procent. Av intervjuerna framgick att de flesta cheferna var överens om att det var frun eller 
sambon som drog det tyngsta lasset hemma. ”Hon gör mer, har större ansvar för barnen, 
sköter hemmet mer för hon är ju hemma mer, visst det har varit diskussioner om det hemma, 
hon tycker att jag borde göra mer”. En av cheferna hade en motsatt situation där han 
upplevde att han gjorde mest hemma ”...jag tar nog 70- 80% av det totala ansvaret i hushållet 
och hon tar ett större ansvar för vår son”.  Flertalet av cheferna hjälpte till med barnen på 
mornarna, det är då de ansåg sig ha tid att lägga innan arbetsdagen började. ”Jag lämnar 
nästan alltid för det passar bra, barnen ska vara iväg vid 8 och det ska jag med, men däremot 
med hämtningen har jag aldrig skött det”. Några familjer hade hjälp av mor eller farföräldrar 
som hämtade någon dag i veckan och därmed avlastade föräldrarna. Att vara behjälplig vid 
läxläsning med barnen ansåg flera av cheferna som väldigt viktigt, även om tiden är 
begränsad såg flera av dem till att finnas till hands en stund på kvällen och hjälpa till. ”Är jag 
hemma så tar jag alltid läxorna i princip med dem när jag kommer hem”.  
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   På frågan om de ansåg sig vara nöjda med fördelningen av arbetsuppgifterna hemma 
svarade flertalet av cheferna att de själva är nöjda men är inte helt säkra på att deras 
respektive upplever det likadant. En chef uttryckte sig såhär: 
 

”Ja, det är jag nöjd med, hoppas min fru tycker det också. Hon drar ett mycket större lass än vad jag 
gör men å andra sidan har jag tjänat betydligt mer pengar än henne, jag jobbar mycket mer, vi har 
väl den klassiska fördelningen kan man säga”. 

 
Svårigheten med att få tiden att räcka till var något som ständigt återkom i intervjuerna. På 
frågor angående upplevd tid för egna fritidsintressen svarade flera av cheferna att de inte hann 
med allt som de önskar. ”Ja framför allt träningen blir lidande…och så skulle vi resa mer i så 
fall absolut”. Tid till att hinna med sina egna fritidsintressen var begränsad för samtliga 
chefer på grund av att arbetet tar så pass mycket av deras tid. ”Ja, jag skulle träffa mer 
kompisar, men det är klart det är hela tiden en balansgång, jobbet tar mycket tid…”. De 
flesta cheferna upplevde att deras arbetsorganisation har en god förståelse för familjelivet och 
en av dem uttryckte sig såhär: ” som jag upplever finns det ett bra stöd framförallt från min 
chef absolut”.  Flera av cheferna påtalade att familjen är viktigast och att arbetet kommer i 
andra hand. Men några sa dock att ibland prioriteras ändå arbetet före familjen eftersom de 
upplever att kraven från arbetsplatsen är så höga, då blir familjen lidande under vissa 
perioder. Att prioritera tid till barnens fritidsintressen var genomgående viktigt för samtliga. 
Att visa ett engagemang i barnens aktiviteter och hinna skjutsa och hämta dem tog sig alla tid 
till, men även att medverka på tävlingar och uppvisningar prioriterades högt av samtliga 
chefer. Flertalet av de intervjuade cheferna ansåg att det är svårare för en chef än för en 
anställd att kombinera familjeliv med arbetsliv. En av de intervjuade sa följande: 
 

 ”… generellt lägger nog chefer på sig mer ansvar än vad man behöver som påverkar situationen 
hemma kanske, sen kan en anställd kanske ha fastare tider som är svårare att justera. De kanske inte 
har den friheten som en chef har men det kan vara fördelar också, som chef att man sätter höga krav 
själv, man ska hävda sig och visa att man arbetar mycket och visa resultat för sina chefer”.  

 
Känslan av att det förväntas mycket av en chef och att det medför ett stort ansvar var en 
genomgående uppfattning bland de intervjuade. En av cheferna uttryckte att ” …kraven ökar 
och ansvaret på jobbet är större…då ökar kraven på tillgänglighet med…”  Tid för familjeliv 
och privatliv såg de flesta som en bristvara samtidigt som de konstaterade att det är så deras 
liv ser ut. 
 
 
Rollkonflikter 
De flesta av de intervjuade cheferna sa att konflikter på arbetet påverkade familjen mer än 
konflikter i familjen påverkade arbetet. Några menade att det är lättare att ta ut sin frustration 
över jobbet när man kommer hem för det är först då man slappnar av. En av de intervjuade 
cheferna sa följande: 
  

”Jag tycker nog att för mig personligen så är det nog mer att frustrationen på jobbet tas med  hem än 
att frustrationen i hemmet tas med till jobbet. Naturligtvis är det ju såhär att den frustration som man 
i vissa lägen bär på, den har du ju med dig vart du än går och det är lättare att ta ut den på de som 
står en nära tyvärr.” 

 
En annan chef uttryckte sig såhär: ”Bitvis kan saker på arbetet påverka hemma, man blir som 
de flesta män tyst och grubblande. Som chef stänger man aldrig av helt, det är alltid saker att 
tänka på.” Ett fåtal av intervjupersonerna tyckte inte att konflikter på arbetet påverkade 
familjelivet, en av dem uttryckte sig på följande sätt: 
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”Jag tror det påverkar arbetet mer om man har det risigt hemma, det påverkar mer negativt då. Nu 
har jag arbetat i så många år så det som händer på arbetet tar jag inte med mig hem längre, det 
gjorde jag nog mer förr”.  

 
Flera av cheferna menade att eftersom arbetet lätt tar överhanden så handlar det mycket om att 
försöka göra rätt prioriteringar och planera sin tid väl för att undvika konflikter mellan 
arbetsrollen och familjerollen. Svårigheten med att göra rätt prioriteringar och disponera tiden 
på bästa sätt var något som många tog upp…”tiden, det är en avvägning från fall till fall…hur 
man ska prioritera. Ska jag jobba eller ägna tid åt familjen”? En av de intervjuade cheferna 
sa att om han inte hade haft barn så hade han jobbat mycket mer, men att ”…nu är det 
familjen som kommer först”. Den inställningen delade flera chefer, att familjen trots allt var 
viktigast och fick gå före. En av cheferna uttryckte dock en annan åsikt när han sa att…”det 
händer ju emellanåt att arbetet inkräktar på privatlivet, att man ska iväg någonstans privat 
men det dyker upp något…man vill ju samtidigt tjäna pengar och då får jobbet gå före ibland, 
så enkelt är det”. 
 De flesta cheferna trodde att män med höga befattningar har svårare att kombinera 
arbete och familj, främst för att de har högre krav på sig och en större ansvarsbörda än en 
anställd. En chef sa: ”Jag tror faktiskt det handlar mer om förväntningarna som kommer med 
ansvaret, som att man lever med det på ett annat sätt än om man har ett vanligt jobb.” Flera 
av intervjupersonerna kände att de slits mellan kraven på arbetsplatsen och kraven hemifrån 
och ibland hade de dåligt samvete för att de inte räcker till på båda ställena i den utsträckning 
som de hade önskat. En chef sa: ”…ständigt känner jag det, men man får lära sig leva med 
det. Jag försöker planera men det händer saker varje dag…som ändrar förutsättningarna… 
som gör att jag inte kan planera min tid…”.   
     På frågan om hur organisationsstödet på arbetsplatsen såg ut angående kombinationen 
familjeliv och arbetsliv så svarade de flesta cheferna att det fanns en god förståelse för 
familjelivet på deras arbetsplats. En chef uttryckte det såhär: ”jag tycker det finns en god 
förståelse från ledningen att livet är en helhet med både familj och annat”. En annan chef sa: 
”Vi har alltid haft en bra policy här, det har aldrig varit några konstiga frågor eller så när 
man vabbar eller när jag var pappaledig”. Dock var det några få chefer som inte kände att de 
hade samma stöd och en av dem sa att ”…jag har inte alltid fått den förståelse för det som jag 
vill ha”. Med andra ord så var det lite delade uppfattningar om hur organisationsstödet såg ut 
på de intervjuade chefernas arbetsplatser.  
 
 
Föräldraledighet 
Samtliga chefer har barn och har därmed haft möjligheten att vara föräldralediga. Av 
intervjuerna framgick att det inte var någon av cheferna som hade tagit ut någon längre 
sammanhängande ledighet. En av cheferna tog ut en dag i veckan under ett helt år med sina 
barn. ”Jag har tagit ut i stort sett det jag får göra på bägge barnen. Jag har haft samma 
upplägg på båda barnen, jag har varit ledig en dag i veckan under ett års tid det har funkat 
bra tycker jag”. En annan chef hade ett annat upplägg ”… jag hade två månader 
sammanhängande då med mitt första barn och sedan jobbade jag 80 % under sex månader 
med andra barnet”. Alla intervjuade hade tagit ut de tio dagarna man har rätt till vid barnets 
födelse. En av cheferna sa följande: 
 

”Det var dåligt, det var riktigt dåligt. Jag tog de här dagarna som jag var tvingad till att göra sedan 
har jag inte varit föräldraledig någonting. Jag har skrivit över allting på min fru och det är 
någonting jag ångrar bittert faktiskt och jag uppmanar mina kollegor som nu får barn här att ta ut 
föräldraledighet”.  
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Känslan av att vara otillräcklig på arbetet påtalade alla mer eller mindre. Flera av cheferna 
upplevde att det inte fungerade att vara ledig någon längre tid ”… det var aldrig bra timing…  
det är ju en erfarenhet som jag har idag, att hade jag fått göra om det så hade jag tagit mer 
föräldraledighet”. Detta var något som flera chefer uttryckte, att de idag ångrade att de inte 
tog ut mer föräldraledighet när barnen var små. 
     I flera av intervjuerna kom det fram att det var mycket ekonomin som påverkade antalet 
dagar de tog ut föräldraledighet. Flera av chefernas respektive hade arbeten som var lägre 
avlönade, vilket gjorde valet enklare att den som hade minst lön stannade hemma. En chef sa: 
”Det var alltför mycket ekonomin som styrde det och då skiljde det väldigt mycket på våra 
löner. Vi satt och räknade på det och det gick inte ihop, tyvärr”. En av de intervjuade hade en 
annan inställning till varför han valde att inte vara hemma mer: ” Jag känner nog också att 
när ungarna är riktigt små då tror jag mamman gör ett bättre jobb”. Svårigheten och därmed 
en viss frustration hos cheferna var genomgående, att vara chef och småbarnspappa var inte 
en optimal kombination. 
 

”Jag tog ut en dag i veckan… men det var ingen hit, inte som chef. Det funkade inte alls, det blev 
bara att man var ledig och var hemma med barnen en dag i veckan och sedan så fick man sitta och ta 
igen det på andra tider eftersom arbetsbelastningen var fortfarande 100 %. Så att jobba deltid som 
chef det är svårt. Därför är jag väldigt mån om att, om jag har medarbetare nu som säger att jag vet 
inte om jag ska vara föräldraledig eller inte… men hallå, hur många år har du kvar att jobba? Du 
hinner med jobbet liksom”. 

 
Med perspektiv på föräldraledigheten upplevde flera av cheferna att de hade värderat det 
annorlunda om det hade varit idag som de skulle ha tagit ut sina föräldradagar. Några av dem 
menade att som anställd är det enklare för företaget att hitta en ersättare medan för en chef är 
det svårare att någon annan ska komma in under en kort begränsad tid och ta den tjänsten. 
Som en chef uttryckte sig ”…det skulle vara lättare att man helt enkelt säger att man ska  
vara borta i sex månader för det är svårt att sätta in en vikarie på en chefsroll för korta 
perioder”. Det är inte ett lättlöst problem menade flera av de intervjuade men samtidigt 
trodde de att många skulle må väldigt bra av att få den perioden i livet. En av cheferna hade 
en intressant teori på hur man skulle kunna lösa problematiken: 
 

”… egentligen tycker jag det är en väldigt viktig HR-fråga att kunna ge möjligheter för personer 
 som står på randen att ta ett kliv upp i organisationen till exempel. De skulle kunna gå in och 
 vikariera under en period för att få testa på den nivån eller att bara gå in och vikariera som chef 
 under en period för att få testa på detta, men då gäller det också att man har en bra tanke med. 
…det är ju inte speciellt många organisationer som har det…”  
 

 
På frågan om det finns fördelar i yrkeslivet med att vara föräldraledig så svarade några att 
man inte blir en riktigt bra chef innan man har bildat familj. ”Det är först när man bildar 
familj eller skaffar barn som man utvecklar mer empatiska förmågor”, menade en av de 
intervjuade. En annan chef sa angående föräldraledighet att…”man växer som människa och 
lär sig hantera konflikter…”. Med andra ord så var flera chefer överens om att erfarenheterna 
som de fick när de var föräldralediga var något som påverkade deras chefsroll på ett positivt 
sätt. 
 
 
Balans/Jämviktsstrategier 
Alla intervjuade chefer ansåg att de har flexibla arbetstider och de flesta ansåg även att detta 
bidrog till mer tid med barnen. En av cheferna menade att ”flexibilitet, mobilitet och teknik 
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och utrustning är en förutsättning för att man ska kunna kombinera familjeliv och ett 
ansvarstungt arbete.” De flexibla arbetstiderna gör att cheferna kan disponera sin tid själva, 
vilket innebär att de istället för att stanna kvar sent på jobbet tog med sig arbetet hem och 
arbetade hemma på kvällstid samtidigt som familjen fanns med runt omkring. En av cheferna 
sa: ” Fördelen är ju att jag kommer ifrån jobbet i tid men det negativa är att jag är ju inte där 
mentalt, jag sitter och gör något annat än ägnar mig åt familjen på kvällen”. Att arbeta mer 
än de ålagda 40 timmarna per vecka var något flera av cheferna ansåg nödvändigt för att 
arbetet ska fungera, men fördelen med flexibla tider är att de inte känner sig låsta till kontoret 
alla dessa timmar. En av de intervjuade sa:  
 

”Tack vare den här flexibiliteten kan jag ta hand om mitt jobb som krävs och har en balans så jag 
kan kompensera åt båda håll, det är jätte viktigt. Hade jag inte cheftjänst och lärt mig hantera det 
sen har jag gjort förändringar som underlättar men visst sitter jag och jobbar ibland på kvällarna”. 
 

Balansen påtalar flera av cheferna är viktig för att få tillvaron att fungera. ”Jag försöker ha en 
balans och försöker tänka på det och strävar efter det… det är viktigt att man tänker på det 
och reflekterar över det”. Att hitta en jämvikt mellan sitt arbetsliv och sitt familjeliv där inte 
det ena tar överhand var en gemensam strävan för samtliga chefer. ”Det viktiga som jag har 
försökt jobba på det är ju att hitta balansen, ibland känns det som man balanserar på en slak 
lina och det är oerhört lätt att falla åt ena eller andra hållet”.  Alla chefer var överens om att 
flexibla arbetstider var avgörande för att orka med det tuffa klimatet som råder och att det 
även underlättade balansen mellan yrkesliv och familjeliv. På frågan om flexibla tider ger mer 
tid till familjen sa en av de intervjuade: 
 

” Hade jag inte haft flexibilitet hade jag fått prioritera förmodligen jobbet hela tiden eller göra något 
helt annat och det vore negativt för min familj”. 
 

Sammanfattning av resultat 
Föreliggande studies resultat visar sammanfattningsvis att konflikter i arbetslivet påverkar 
familjelivet mer än konflikter hemma påverkar arbetslivet. Tidsbristen återkommer ofta som 
en stressande faktor bland intervjupersonerna vad avser strävan efter att lyckas förena 
familjelivet med arbetslivet på ett optimalt sätt. De flesta cheferna anser att män med höga 
befattningar har svårare att kombinera arbete och familj, främst för att de har högre krav på 
sig och en större ansvarsbörda än en anställd. Organisationsstödet när det avser förståelse för 
familjelivet upplevde flertalet som bra. De flesta intervjupersoner är överens om att det är 
deras partner som drar ”det tyngsta lasset” hemma. Det framgår av intervjuerna att ingen av 
cheferna i studien har tagit ut någon längre sammanhängande föräldraledighet, vilket ofta 
beror på att de anser det svårt att vara borta en längre period från arbetet när man har en 
chefsposition. Alla intervjupersoner menar att flexibla arbetstider bidrar till mer tid med 
familjen och gynnar balansen mellan familjeliv och arbetsliv.  
 

Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie är att få en djupare förståelse för hur några manliga chefer 
upplever att de förenar arbetsliv och familjeliv. Studien utgår från följande frågeställningar: 
Hur har balansen sett ut mellan familjeliv och arbetsliv? Hur har föräldraledigheten sett ut? 
Hur har rollfördelningen varit i hemmet?  
 
Flexibla arbetstider och balans 
Intervjupersonerna i föreliggande studie betonar att flexibla arbetstider gynnar familjelivet på 
så sätt att det ger möjlighet att arbeta hemifrån istället för på kontoret under kvällstid. Flera av 
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de intervjuade cheferna påtalar att flexibla arbetstider är en förutsättning för att få vardagen 
att gå ihop. Även Grönlund (2004) påpekar att många sätter sitt hopp till flexibla arbetstider 
som en lösning på problemet med tidsfördelning mellan arbete, familj och fritid. Frågan är om 
de flexibla tiderna verkligen bidrar till att pappor engagerar sig mer i sina barn och ägnar dem 
mer tid? Enligt Hwang (2005) finns det en begränsad mängd forskning om sambanden mellan 
flexibla arbetstider och pappors engagemang. Största delen av denna forskning utfördes när 
flexibla arbetsformer höll på att utvecklas, men fortfarande var ganska sällsynta (ibid).  
     Samtliga intervjupersoner i föreliggande studie hävdar, att eftersom deras arbetstider är 
flexibla och de arbetar under förtroendetid, kan de ofta planera och prioritera sin tid så pass 
väl att de trots den höga belastningen på arbetet känner att de hinner med sina barn i den 
utsträckning som de själva anser är rimligt. Känslan av att vara en närvarande och engagerad 
förälder menar alla de intervjuade cheferna är otroligt viktigt. En av cheferna påtalar vikten av 
att alltid kunna vara med på barnens träningar och matcher. Han menar att den tiden måste 
finnas, barnen och familjen ska alltid gå i första hand. Denna åsikt delar han med flera av de 
andra intervjupersonerna. Enligt Hwang (2005) har man i flera olika forskningsstudier 
kommit fram till att de pappor som har haft möjlighet att förändra sitt arbetsschema, när 
flexibla arbetsformer infördes, tillbringar mer tid med sina barn. Men forskningen pekar åt 
olika håll framkommer det i en studie av Gerstel och Gallagher (2001; ref. i Hwang, 2005). 
Deras studie visar att arbetsflexibiliteten inte har någon inverkan på den tid som männen 
ägnar åt sina barn. Istället visar det sig att det är mindre sannolikt att män med mer flexibla 
arbeten har mer tid för barnen jämfört med de män som har mindre flexibla arbeten (ibid). 
Enligt Grönlund (2004) så har forskningsresultaten med andra ord varit ganska motstridiga 
när det gäller på vilket sätt flexibla arbetstider påverkar pappors engagemang i barnen. Att 
vara närvarande fysiskt behöver inte vara detsamma som att vara närvarande mentalt. 
     Av resultaten i föreliggande studien framgår att de intervjuade cheferna ändå upplever att 
de har mer tid till sina familjer tack vare de flexibla tiderna. Men om familjen verkligen 
upplever detsamma framgår inte av studien. Frågan är om det är bättre för familjen som helhet 
att pappan kommer hem från arbetet redan tidig kväll, om han bara har lämnat arbetet rent 
fysiskt, men hjärnan fortsätter arbeta på högvarv och kanske även bidrar till att han är disträ 
och irriterad? Skulle det vara mer harmoniskt för alla om pappan hinner avsluta det han 
måste, innan han lämnar kontoret och kommer hem senare några kvällar i veckan? Finns 
jämvikten mellan de arbetsliv och familjeliv som forskningen menar är så viktig, eller är inte 
risken stor att ”bägaren tippar över” åt bara arbetslivet? Resultatet i föreliggande studie visar 
att flera av cheferna upplever att de har en hög arbetsbelastning och att kraven är höga på dem 
som chefer. Flera av cheferna anser att så ska det vara, som chef ska man ha höga krav på sig 
och vara beredd på att arbeta mycket. Men är kraven verkligen rimliga när det är omöjligt att 
hinna med de uppsatta målen under normal arbetstid? Flexibla arbetstider kan säkert i många 
fall underlätta så att man inte känner sig för styrd och bunden att infinna sig på arbetet vid ett 
visst klockslag utan kan anpassa sig till övriga familjens behov av hämtningar och lämningar 
av barn till skola och aktiviteter. Som studien av Gallie och Russell (2009) visar upplever män 
i Skandinavien lägre arbetsbelastning än män i övriga Europeiska länder. Det kan till viss del 
bero på de flexibla arbetstiderna som är mer vedertagna i dessa länder än i exempelvis 
Tyskland och Storbritannien, där män oftare har en högre arbetsbelastning och upplever en 
större rollkonflikt mellan arbete- och familjeliv (ibid).  Men flexibla arbetstider ger även lätt 
dåligt samvete för att man inte är på arbetet tillräckligt mycket och för att man borde prestera 
ännu mer. Återigen är det viktigt att själv sätta gränser och som flera intervjupersoner antyder 
måste man göra prioriteringar och planera sin tid i möjligaste mån. Allvin et al. (2006) talar 
om vikten av att ha balans mellan de olika sfärerna arbetsliv och familjeliv. Om den ena 
sfären tar för mycket av individens tid och kraft kan ”bägaren rinna över” och resultera i 
negativa psykiska konsekvenser som stress, depression eller till och med ångest. De flesta av 
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de intervjuade cheferna i den föreliggande studien säger att de ofta arbetar hemifrån på 
kvällstid och ibland även på helgerna. Karasek och Theorell (1990) har i tidigare forskning 
påvisat att hög arbetsbelastning i kombination med höga krav kan bidra till stress och psykisk 
ohälsa. Ingen av de intervjuade cheferna i studien påtalar att de känner av någon ohälsa, men 
däremot är stress ett återkommande ämne som flera av dem menar att de upplever emellanåt. 
     Att få tiden att räcka till är något som de flesta cheferna i den aktuella studien påtalar som 
en svårighet. Egna fritidsintressen har de flesta av dem fått göra avkall på, det finns inte så 
mycket tid över till det. Är det så vi vill att våra liv ska se ut? Är strävan efter karriär och 
framgång på arbetet större och viktigare än det egna välbefinnandet och tid och energi över 
till dem som står närmast? Plantin (2003) menar att utvecklingen har gått från att 
”kärnfamiljen” och ”hemmets trygga borg” är det som räknas, till en mer individfokuserad 
syn där alla ska kunna utvecklas och förverkliga sig själva. Ska livet vara en innehållsrik bok 
full med gripande och spännande kapitel? Eller finns risken att vi i denna individfokusering 
glömmer bort vad som egentligen ger oss människor livskvalité? Är det inte tiden med vår 
familj och andra människor som verkligen betyder något och är det viktigaste snarare än 
strävan efter karriär och pengar? Eller går det i det långa loppet att kombinera ett 
ansträngande och krävande jobb samtidigt som man är en bra och närvarande familjefar? 
Resultatet i föreliggande studie visar att de flesta av de intervjuade cheferna är relativt nöjda 
med sin egen tillvaro trots att de ibland brottas med dåligt samvete, tidsbrist och stress. De 
upplever att vissa perioder är väldigt krävande medan andra är lite lugnare och att det då finns 
tid för återhämtning och samvaro med familjen.  
 
Föräldraledighet 
Enligt Hagström (1999) är det ofta en svår balansgång mellan hur mycket man ska satsa på 
arbetet och hur delaktig man ska vara i hemmets och familjens göromål. Hwang (2005) säger 
att många företag anser att det är svårt att kombinera arbete och familj för män som har höga 
befattningar. Men enligt Pappagruppens slutrapport (1995:115; ref. i Hagström, 1999) är det 
viktigt att personer i chefsposition har en positiv syn på pappaledighet och att det faktiskt är 
en god träning i ledarskap att vara förälder. Vidare påpekas att det är en tillgång för företaget 
med den erfarenhet som pappor skaffar sig under föräldraledigheten (ibid). Detta stämmer väl 
överens med resultatet i föreliggande undersökning, där flera av de intervjuade cheferna 
påpekar att erfarenheterna som de fick när de var föräldralediga har påverkat deras chefsroll 
på ett positivt sätt. Några påstår även att man inte blir en riktigt bra chef innan man har bildat 
familj. Enligt en av de intervjuade beror detta på att man växer som människa och lär sig 
hantera konflikter när man är föräldraledig. Ytterligare en chef menar att man utvecklar mer 
empatiska förmågor när man blir förälder, vilket i sin tur bidrar till ett bättre ledarskap i 
chefsrollen. Stendevad och Kjaer (2005) är inne på samma linje när de påpekar att 
utvecklingen från industrisamhälle till dagens postindustriella samhälle har lett till att det är 
nya typer av egenskaper och karaktärsdrag som efterfrågas på arbetsmarknaden. Arbetsgivare 
idag söker hellre innovativa, självständiga och motiverade arbetare än bara duktiga, lydiga 
och effektiva medarbetare. Dessa önskvärda egenskaper kan utvecklas i hemmet i samvaron 
med familjen och i omhändertagandet av barnen. Karriär handlar idag inte om att enbart 
fokusera på arbetet utan snarare om förmågan att kunna skapa ett kreativt och balanserat liv 
genom att kombinera arbete, hem, barn och fritid på ett tillfredsställande sätt. De menar 
vidare att de flesta män idag inte har förstått att det är dessa egenskaper som efterfrågas på 
den framtida arbetsmarknaden. Johansson (2009) ställer sig dock lite kritisk till de här 
tankegångarna då han menar att mycket av det handlar om att försöka läsa av tendenser och 
spå in i framtiden.  
     Flera av de intervjuade cheferna i föreliggande studie ångrar i dag att de inte tog ut mer 
föräldraledighet. Det som har hindrat dem har i vissa fall varit det ekonomiska läget, men 



 15 

även en känsla av att vara oumbärlig på arbetet och en viss rädsla för att inte behövas längre 
när man väl är tillbaka. Familjeekonomin förefaller ha varit en central faktor när 
intervjupersonerna tillsammans med sin partner har kommit fram till föräldraledighetens 
fördelning. Eftersom flertalet av intervjupersonernas partner har arbeten som är lägre 
avlönade har valet naturligt blivit att den som har minst lön har stannat hemma. Även i 
studien som Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) genomför så framkommer det att det ofta är 
ekonomin som styr fördelningen av föräldraledighet.  
     Enligt Hagström (1999) ses det idag som något eftersträvansvärt och ”bra” att fler män ska 
vara föräldralediga. Frågan är vad de bakomliggande motiven till denna strävan är? 
Bekkengen (1996, ref. i Hagström, 1999) redogör för tre olika syften för att befrämja 
pappaledighet: ökad jämställdhet, barns rätt till båda föräldrarna och en förändrad mansroll. 
Om jämställdhet är syftet så uppstår frågan: vad är jämställdhet? Det som upplevs som 
jämställt för ett par kanske inte ses som jämställt i en annan familj. Är det inte upp till var och 
en att bestämma hur man vill göra med uppdelningen hemma både vad gäller föräldraledighet, 
fördelning av hushållssysslor? Måste alla stöpas i en och samma mall och ”tvingas” in i roller 
som utifrån samhällsaspekterna ses som det optimala levnadssättet? Borde inte varje familj få 
skapa sin egen jämställdhet? Man kan fundera över om en jämställd familj helt enkelt är en 
familj där både mannen och kvinnan tillsammans har kommit fram till en rollfördelning som 
båda är nöjda med? 
 
Rollfördelning 
Av resultatet framgår att flera av cheferna i undersökningen anser att deras fruar gör betydligt 
mer i hemmet och är mer engagerade i barnen och deras aktiviteter. Nordbergs (2003) 
forskning inom detta område tyder på samma resultat. I den svenska strävan efter jämställdhet 
mellan man och kvinna har vi kommit otroligt långt jämfört med övriga Europa och världen i 
stort. Men när vi kommer ner på familjenivå lever fortfarande väldigt mycket normer och 
traditioner kvar angående hur rollfördelningen ser ut (ibid). Flera av de intervjuade cheferna 
säger att eftersom deras fruar arbetar udda arbetstider och mindre antal timmar än de själva så 
har fördelningen av sysslor i hemmet naturligt fallit sig på det här viset. Frågan är vad det 
egentligen beror på? Kan det verkligen vara så enkelt att det bara är tiden som avgör? Eller är 
det just normer, traditioner och kanske framför allt intressen som påverkar hur 
rollfördelningen ser ut i hemmet? Flera av de intervjuade cheferna menar att det är deras fruar 
som har behovet av att det ska se ut på ett visst sätt hemma och har bättre kontroll på barnens 
aktiviteter, tvätt och städning. Visst finns alla varianter, familjer med väldigt jämlik 
fördelning, familjer där kvinnan sköter det mesta och familjer där mannen sköter mer 
hushållssysslor. Men både den föreliggande studien och tidigare forskning av Plantin (2003) 
tyder på att rollfördelningen i det svenska hemmet fortfarande är ganska traditionell. Det är 
kanske något som är svårt att ändra på och i vilken utsträckning vill vi det egentligen? Det 
viktigaste måste ju ändå vara att båda parter i ett förhållande är nöjda med den rollfördelning 
som råder. Forskning av Bäck- Wiklund och Bergsten (1997) tyder på att många män i första 
hand ser sig själva som yrkesmän och lönearbetare och att det är den ekonomiska 
försörjningen av familjen som de fokuserar mest på. Männen upplever samtidigt krav på att 
dela hemarbetet med kvinnorna och att vara en närvarande pappa för sina barn. Kraven på att 
både vara en jämställd hemmapappa och samtidigt försörja familjen kan enligt forskningen 
skapa en stress hos männen (ibid). Det kan återknytas till Karasek och Theorells Krav-
Kontrollmodell (1990). Där det viktiga är att uppnå en balans mellan kraven och det man kan 
påverka, nämligen kontrollen. Är kraven för höga på arbetet eller hemma i familjen samtidigt 
som man känner att man inte kan påverka och kontrollera situationen uppstår det lätt stress 
(ibid). Tack vare att de intervjuade cheferna kan påverka sin arbetstid i stor utsträckning 
känner de, trots de höga kraven både på arbetet och hemma i familjen, att de i de flesta fall 
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kan påverka situationen och styra upp sin tid på bästa tänkbara sätt. Med rätt prioriteringar 
skapar de intervjuade cheferna en vardag som fungerar för dem, men självklart är det på 
bekostnad av vissa saker. Egna fritidsintressen och tid till att bara ta det lugnt och umgås med 
sin familj är stunder som flera av dem nämner att de måste prioritera bort allt för ofta. Att få 
tillräcklig tid att umgås med barnen nämner flera av cheferna som värdefullt men svårt, 
särskilt när barnen börjar bli större och kanske inte alltid vill umgås just när pappa har en 
stund över. Återigen är prioritering och planering viktig för att hitta tid tillsammans. Det kan 
nog vara bra att man gemensamt i familjen avsätter en tid som man så ofta som möjligt kan 
vara tillsammans. I vissa familjer kan det vara middag vid ett visst klockslag varje kväll och i 
andra familjer kan det vara en gemensam söndagsfrukost eller en gemensam runda på 
golfbanan. Det viktiga är att alla ser den stunden som ”helig” och gör allt man kan för att 
verkligen prioritera den avsatta tiden. 

 
Rollkonflikter 
Resultatet i föreliggande studie visar att flertalet av de intervjuade cheferna upplever att 
konflikter i arbetslivet påverkar familjelivet mer än konflikter i familjelivet påverkar 
arbetslivet. Samma resultat visade sig även i en studie som Allard et al. (2011) rapporterar 
om, där man fann att hälften av de svenska papporna i undersökningen upplevde att arbetet 
gör det svårt att alltid fullfölja sina familjeförpliktelser, medan endast 15 procent ansåg att 
familjeförpliktelserna hindrade dem från att sköta sitt jobb tillfredsställande. Enligt Allard et 
al. (2011) får detta stöd hos många andra forskare som har kommit fram till samma sak, 
nämligen att arbetskonflikter påverkar familjelivet mer än familjekonflikter påverkar arbetet. 
Enligt Md –Sidin, Samsinar et al. (2010) väger tillfredställelse i arbetslivet tyngre än 
tillfredställelse i familjelivet, vilket innebär att tillfredställelse på arbetsplatsen spelar en 
oerhört viktig roll för den övergripande tillfredställelsen i individens liv. I deras studie visar 
det sig att de intervjuade som har tjänster som innefattar stort ansvar, såsom en chef, tycker att 
arbetet till största delen bidrar till högre grad av självkänsla, livstillfredställelse och 
personliga utveckling (ibid). Allard et al. (2011) menar att organisationskulturen har ett starkt 
samband med i vilken grad arbetet påverkar familjelivet. När pappor upplever att de arbetar i 
en familjestödjande arbetsorganisation så bidrar det till att de har större möjlighet att 
kombinera arbete och familjeliv. Forskarna påpekar att Sverige allmänt sett har en 
uppmuntrande inställning till att männen ska vara aktivt involverade i barnens uppväxt, men 
frågan är hur det ser ut i praktiken?  
    I den omfattande studien av stora privata svenska företag som Hwang (2005) nämner så 
visade det sig att endast sex av 200 företag hade en positiv inställning till att männen på 
företaget skulle ta aktivt ansvar för barnen och hemmet. För dessa företag var det viktigt att 
de anställda skulle ha möjlighet att kunna kombinera arbete och hem och det fanns en 
uppmuntrande attityd till de män som ville vara pappalediga (ibid). Frågan är om det är fler 
företag som har anammat den här familjestödjande organisationskulturen de senaste åren med 
tanke på att flertalet av de intervjuade cheferna i den aktuella undersökningen anser att de 
upplever ett positivt organisationsstöd på sin arbetsplats? 
 
Sammanfattning 
Ambivalensen som många män upplever mellan arbetsliv och familjeliv kan till viss del bero 
på deras egna krav på kontroll. I Karasek och Theorells (1990) Krav/ Kontroll/Stödmodell 
påpekas vikten av att finna balans och kunna påverka sin egen situation. Om den ena faktorn 
tar för mycket av individens tid och kraft kan det resultera i negativa psykiska konsekvenser 
som stress, depression eller annan psykisk ohälsa (ibid). Rent spekulativt borde egna 
strategier för att hantera balansen mellan krav, kontroll och stöd ha stor betydelse för 
chefernas välbefinnande. Det är viktigt för dem att acceptera och hantera sin situation. 



 17 

Resultatet i föreliggande studie visar att de flesta av de intervjuade cheferna är relativt nöjda 
med sin situation trots att de under vissa perioder upplever tidsbrist och stress. Några av de 
strategier som flera av dem nämner att de använder sig av för att hantera sin situation är att ta 
tillvara på den tiden man har med familjen genom att till exempel delta i gemensamma 
aktiviteter och engagera sig i varandras fritidsintressen.  Även att ha en god planering och 
kontinuerlig dialog med sin partner nämner flera av cheferna som en strategi för att underlätta 
stressen i vardagen. De flesta anser också att flexibla arbetstider gör det möjligt att lättare 
kunna förena sin yrkesroll med familjerollen och på så sätt uppnå en större balans mellan 
dessa roller. Många brottas med dåligt samvete över att de inte tog ut mer föräldraledighet när 
barnen var små eftersom detta är en tid i livet som de aldrig kan ta igen senare. Flera av 
cheferna konstaterar att det var ekonomin och kraven på arbetet som gjorde att de inte 
utnyttjade föräldraledigheten mer. Samtidigt anser alla att det är viktigt att vara en aktiv och 
närvarande förälder under hela barnens uppväxt och flera av cheferna uttrycker att de alltid 
prioriterar barnen i möjligaste mån.  
     I framtida forskning hade det varit önskvärt med en vidareutveckling av möjliga och 
alternativa lösningar, på den ambivalens och stress, som många föräldrar upplever med att 
kombinera arbetsliv och familjeliv på bästa sätt. Mer vetenskaplig forskning behövs inom 
området för att lättare hitta en bra balansgång. Enligt Tyrkkö (2002) ser man inom 
arbetsorganisationer ofta föräldraskapet som ett individuellt problem som det är upp till varje 
individ att själv ta hand om. Därför är det viktigt att man i framtida forskning även studerar 
vilka organisatoriska och samhälleliga lösningar som leder till ett mer familjevänligt klimat på 
arbetsplatserna. Intressant är också vidare forskning på män i olika ålderskategorier och hur 
upplevelsen av rollkonflikt ser ut beroende på ålder. Det skulle även vara av intresse att 
jämföra män inom olika yrkeskategorier och olika befattningar för att se skillnader i resultatet 
mellan till exempel arbetare och tjänstemän.  
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BALANSEN MELLAN ARBETSROLLEN OCH FAMILJEROLLEN - 
hur några manliga chefer upplever att de förenar dessa två roller1 
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Sammanfattning 

 
Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för hur några manliga chefer 
upplevde att de lyckats förena sin yrkesroll med familjerollen och uppnå balans mellan dessa 
roller. Studien baserades på följande frågeställningar: Hur har balansen sett ut mellan 
familjeliv och arbetsliv?  Hur har föräldraledigheten sett ut? Hur har rollfördelningen varit i 
hemmet? Metodologiskt har en semistrukturerad intervjuform med en förbestämd 
intervjuguide använts. Urvalet bestod av åtta manliga chefer inom både den kommunala och 
privata sektorn i Halmstad. Av de åtta intervjudeltagarna blev det ett bortfall. Intervjuernas 
längd varade mellan 35-50 minuter. Resultatet visade att de manliga cheferna upplevde att de 
hade en relativt bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, men att det inte var enkelt att 
uppnå denna balans. De flesta cheferna ansåg att män med höga befattningar hade svårare att 
kombinera arbete och familj, främst för att de hade högre krav på sig och en större 
ansvarsbörda än en anställd. Diskussionen berörde följande teman: balans mellan arbetsliv 
och familjeliv, föräldraledighet, rollkonflikt och rollfördelning. 
  
Nyckelord: ambivalens, balans, flexibla arbetstider, föräldraledighet, rollfördelning 
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THE BALANCE BETWEEN PROFESSIONAL ROLE AND FAMILY ROLE - 

 how some male managers felt about connecting these roles1 
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Abstract 
 

The aim of this study was to gain a deeper understanding of how some male managers felt 
about the balance between professional roles and family roles. The study was based on the 
following questions: How has the balance been like between family life and working life? 
How has parental leave taken? How has the role division been in the home? Methodological 
has a semi-structured interview method with a predetermined interview guide been used. The 
sample consisted of eight male managers in both the municipal and private sectors in 
Halmstad. Of the eight interviews there was one falling off. The interviews continued 
between 35-50 minutes. The results shows that the male managers felt that they had a 
relatively good balance between work and family. They said it was not easy to achieve this 
balance. Most managers felt that men with higher positions find it more difficult to find this 
balance between work and family. They have higher demands on there time and a greater 
burden of responsibility than other employees. The discussion concerned the following topics: 
Balance between work and family, parental leave, role conflict and role allocation. 
 
 
Keywords: ambivalence, balance, flexible working hours, parental leave, role allocation 
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