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SAMMANFATTNING 
Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse och kunskap om balansen 
mellan arbetsliv och privatliv hos chefer inom Investment Banking i 
finansbranschen samt hur dessa två sfärer kan främjas av chefernas organisation. 
Uppsatsen har inspirerats av ett induktivt synsätt där semistrukturerade intervjuer 
legat till grund för datainsamlingen. 
 

I studien framkommer att cheferna upplever att work-life balance är subjektivt 
samt att de till stor del har balans mellan arbetsliv och privatliv trots långa 
arbetsdagar och periodvis hög arbetsbörda. Cheferna belyser flextid och 
teknologin som tillvägagångssätt vilka främjar deras work-life balance. Att arbeta 
i en organisation med stödjande kultur samt att erhålla stöd från kollegor 
poängteras också som viktiga faktorer för att uppnå work-life balance. Resultatet 
visar att chefernas organisation har inget tydligt arbete med detta men efterfrågar 
det. Arbetet med work-life balance bör påbörjas på ledningsnivå och 
organisationers erbjudande gällande work-life balance ska vara förankrat i 
arbetstagarnas individuella behov.  
 
Nyckelord: work-life balance, chef, upplevelser, strategier, Investment 
Banking, organisationers interventioner  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANSVAR- OCH ARBETSFÖRDELNING 
Genom hela uppsatsskrivandet har uppsatsparet haft ett nära samarbete. Båda har 
deltagit i samtliga moment, men under skrivprocessen har olika kapitel skrivits 
enskilt men redigerats och slutförts gemensamt. Den slutgiltiga 
sammanställningen av uppsatsen har genomförts tillsammans. 
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1 INLEDNING 
Dagens arbetstagare ställer högre krav på sina arbetsgivare, såsom att ha balans 
mellan arbetsliv och privatliv, och organisationer måste därför förhålla sig till 
detta för att lyckas attrahera och behålla rätt arbetstagare (Dyhre & Parment, 
2013). Likaså har kraven på arbetstagare ökat då dagens arbetsliv präglas av 
ständiga förändringar (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 
2006). Många individer anser att arbete är en central del i livet men det finns likaså 
andra intressen utanför arbetet vilka är betydelsefulla (Chandra, 2012). När 
arbetskraven inverkar på övriga intressen, kan det leda till att individer upplever 
sämre välbefinnande. Mot bakgrund av ökade arbetskrav, har det genererat ett 
intresse för hur balans mellan arbetsliv och privatliv kan uppnås (Parris, Vickers 
& Wilkes, 2008). Work-life balance (WLB) är ett område vilket det forskats om 
sedan 1970-talet (Frame & Hartog, 2003). Från början ansågs WLB vara en fråga 
vilket enbart berörde kvinnor, men under slutet av 1980-talet kom WLB att 
innefatta ett bredare perspektiv då Human Resource-praktiker (HR-praktiker) 
menade att detta var en viktig fråga för såväl organisationer som arbetstagare. 
Senare forskning har fokuserat på vilka fördelar organisationer kan dra nytta av 
genom att främja WLB. Rao (2017) menar att WLB kan generera högre 
produktivitet, lägre frånvaro samt bidra till att arbetstagare känner engagemang 
för organisationen. Möjligheten att kunna balansera arbetsliv och privatliv anses 
vara en viktig prioritering för individer (Sturges & Guest, 2004) och Abendroth 
och den Dulk (2011) beskriver att individer som har svårigheter med detta är 
mindre effektiva och dessutom ökar riskerna för hälsoproblem. Däremot skriver 
Rao (2017) att det är en utmaning att lyckas balansera dessa sfärer. 
 
Intresset för WLB har ökat hos såväl akademiker som praktiker (Sturges & Guest, 
2004) och ämnet anses vara ett viktigt arbetsområde för HR (McCarthy, Darcy & 
Grady, 2010). Trots det växande intresset för WLB, tillägnas det endast lite 
uppmärksamhet åt chefers upplevelser av balans mellan arbetsliv och privatliv 
(Ford & Collinson, 2011). Chefers upplevelser av WLB anses dock vara relevant 
eftersom de många gånger innehar anställningskontrakt utan specificerade 
arbetstider samt möts av informella förväntningar att arbeta mycket. I 
Finansförbundets arbetsmiljörapport (“Stressen ökar i finansbranschen”, 2016) 
framkommer att 41% av de tillfrågade medlemmarna upplever att deras privatliv 
blir negativt påverkat till följd av arbetet. Undersökningen uppmärksammar likaså 
att arbetstagares livskvalitet och möjlighet att stänga av tankarna på arbetet 
påverkas negativt av deras arbetssituation. Efter finanskrisen, vilken ägde rum år 
2008, tillkom nya lagar och regelverk för att undvika framtida finansiella kriser. I 
samband med detta genomförde många organisationer inom finansbranschen 
nedskärningar av personal i syfte att rationalisera och öka vinsterna. Mot 
bakgrund av detta, drabbades arbetstagarna av tuffare krav och högre arbetsbörda. 
I arbetsmiljörapporten framkommer att två av tre individer arbetar övertid och 
15% av dessa menar att de arbetar övertid flera gånger i veckan.  
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Organisationer vilka är verksamma inom finansbranschen kan arbeta inom flera 
områden, varav Investment Banking är ett av dem. Investment Banking kan såväl 
vara ett eget företag som en avdelning inom en bank. De som arbetar inom 
Investment Banking rådgiver samt hjälper företag att anskaffa kapital och 
vanligtvis hanterar de stora summor pengar. Detta medför att de är beroende av 
när deras kunder vill genomföra sina investeringar och detta resulterar periodvis i 
hög arbetsbörda. Mot bakgrund av detta, väcker det funderingar kring hur chefer 
inom Investment Banking upplever balans mellan arbetsliv och privatliv. Med 
hänsyn till att dagens arbetstagare ställer högre krav på sina arbetsgivare, väcker 
detta även frågor kring hur organisationer arbetar med att främja WLB hos chefer.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att bidra med ökad förståelse och kunskap om balansen 
mellan arbetsliv och privatliv hos chefer inom Investment Banking i 
finansbranschen samt hur dessa två sfärer kan främjas av chefernas organisation.  
 

1. Hur upplever chefer inom Investment Banking möjligheten att balansera 
sitt arbetsliv och privatliv? 

2. Hur går chefer inom Investment Banking tillväga för att balansera sitt 
arbetsliv och privatliv? 

3. Hur arbetar chefernas organisation för att skapa förutsättningar för dem att 
kunna balansera arbetsliv och privatliv? 

 
1.2 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till att undersöka chefer inom Investment Banking i 
Sverige. För att få insikt i hur chefernas organisation arbetar med att främja deras 
balans mellan arbetsliv och privatliv, har avgränsning skett till en HR-praktiker 
som bidragit med kunskaper inom området.  
 
1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med en förklaring till det valda problemområdet samt en 
presentation av studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer ett teoretiskt 
kapitel med centrala utgångspunkter samt tidigare forskning gällande WLB. 
Nästkommande kapitel innefattar studiens metodologiska ansats för att tydliggöra 
för läsaren hur studien genomförts. Vidare presenteras studiens resultat av 
chefernas upplevelser av WLB samt HR-praktikerns insikter om organisationens 
arbete med detta. Resultatkapitlet avslutas med en sammanfattning. Därefter följer 
diskussionskapitlet där resultatet tolkas och diskuteras i förhållande till den 
teoretiska referensramen och en kritisk reflektion genomförs kring studiens 
metodologiska val. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser och förslag på 
framtida forskning. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Följande kapitel presenterar uppsatsens teoretiska utgångspunkt samt tidigare 
forskning inom området. 
 
2.1 Teoretisk utgångspunkt 
I den teoretiska utgångspunkten ges en beskrivning av Human Resource 
perspektivet då detta perspektiv kommer att användas vid tolkning och analys av 
den insamlade empirin. Därefter presenteras det nya arbetslivet, work-life 
balance, chefskap, organisationskultur samt Investment Banking mer ingående då 
detta är relevanta utgångspunkter för studiens problemområde. 
 
2.1.1 Human Resource perspektivet  
Det finns olika synsätt att betrakta en organisation från och utifrån ett Human 
Resource perspektiv (HR-perspektiv) är arbetstagarna organisationens viktigaste 
resurs (Bolman & Deal, 2013). HR-perspektivet betonar relationen mellan 
organisationen och arbetstagare samt att de är beroende av varandra. 
Organisationer behöver idéer, energi och talang medan individer behöver karriär, 
löner och möjligheter, och sinsemellan kan det ske ett utbyte. Utifrån ett HR-
perspektiv, är det en utmaning för organisationer att finna tillvägagångssätt som 
gör att arbetet blir utfört samtidigt som arbetstagarna mår bra och är 
tillfredsställda. Dock framhävs att det är betydelsefullt att investera i arbetstagarna 
och lyssna till deras behov då det är grunden till långsiktiga framgångar. Om dessa 
grundläggande behov inte uppfylls, kan det resultera i att arbetstagare lämnar 
organisationen. 
 
2.1.2 Det nya arbetslivet 
Allvin et al. (2006) menar att det nya arbetslivet kännetecknas av att 
organisationer blivit allt mer konkurrensmedvetna. Dessutom har det nya 
arbetslivet förändrats i takt med globaliseringen och teknologins utveckling. 
Jones, Burke och Westman (2006) poängterar att omgivningen kräver att 
organisationer blir mer effektiva och därmed ställer också organisationer högre 
krav på sina arbetstagare. Mot bakgrund av den föränderliga omvärlden, menar 
Allvin et al. (2006) att individer ständigt måste anpassa sitt arbete efter detta. I 
arbeten där kraven och målen inte är givna, läggs ansvaret på individen att på egen 
hand planera, strukturera och ansvara för arbetets utförande. För arbeten vilka är 
enkla och rutinmässiga, har istället det organisatoriska regelverket stramats åt 
vilket ställer krav på individens förmåga att kunna anpassa sig. Allvin et al. (2006) 
beskriver vidare att dagens arbetsvillkor i allt mindre grad är allmängiltiga och 
det nya arbetslivet grundar sig istället på individuella skillnader och 
förutsättningar. Detta har medfört att individer anstränger sig betydligt mer än 
tidigare och ibland anstränger sig bortom sin egen förmåga eftersom arbetet 
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många gånger saknar tydliga ramar och då det också finns osäkerhet kring vad de 
förväntas prestera.  
 
Det nya arbetslivet har resulterat i att de fasta gränserna luckrats upp och 
förhållandet mellan arbetsliv och privatliv har blivit allt otydligare. Allvin et al. 
(2006) menar att i och med att arbetets organisering blivit flexiblare, har det också 
blivit svårare att avgränsa arbetet gentemot det övriga livet. Vidare beskrivs att 
upplevelsen av balans mellan arbetsliv och privatliv är subjektiv. Det är således 
upp till varje individ att dra en gräns mellan arbetsliv och privatliv samt 
upprätthålla denna gräns. Att inneha flera livsroller behöver inte nödvändigtvis 
vara negativt om positiv energi kan överföras mellan sfärerna. Däremot kan en 
konflikt mellan sfärerna resultera i att individen upplever sämre 
arbetstillfredsställelse, välbefinnande samt produktivitet. Jones et al. (2006) 
menar dock att det är komplicerat för organisationer att arbeta med WLB. Detta 
då organisationer ständigt möter nya krav från omgivningen, exempelvis ökade 
krav på effektivitet, vilket står i kontrast mot en balans mellan arbetsliv och 
privatliv.  
 
2.1.3 Work-life balance 
Dagens arbetsliv kännetecknas av flexibilitet, ny teknologi och snabba 
förändringar vilket har genererat högre arbetskrav och längre arbetsdagar (Parris 
et al., 2008). Det har länge diskuterats hur individer kan ha en framgångsrik 
karriär utan att det inverkar på privatlivet och samspelet mellan arbetsliv och 
privatliv har bland annat kommit att kallas för work-life balance. Enligt Törnquist 
Agosti, Bringsén och Andersson (2017) anses WLB vara ett komplext fenomen 
vilket kan definieras och användas på olika sätt. Tidigare användes termen family 
friendly när det talades om policyer och initiativ vilka skulle främja balansen 
mellan arbetsliv och privatliv (Murphy & Doherty, 2011). Denna term var dock 
riktade till individer vilka hade familjeansvar. Begreppet WLB vilket används 
idag anses innefatta såväl individer med som utan familjeansvar, dessutom anses 
begreppet vara könsneutralt och lämpar sig för både män och kvinnor. Även Jones 
et al. (2006) menar att det inte finns någon entydig definition av WLB och detta 
fenomen mäts främst genom att individen själv ska uppskatta sin balans mellan 
arbetsliv och privatliv. 
 
Mot bakgrund av individuella olikheter och preferenser menar Chandra (2012) att 
individer kan ha olika attityder gentemot WLB. En annan anledning till detta är 
att WLB kan tolkas på olika sätt av olika individer, vilket då kan resultera i att 
vad som upplevs som balans kan skilja sig mellan individer. Darcy, McCarthy, 
Hill och Grady (2011) argumenterar i enlighet med Chandra (2012) och menar att 
beroende på var i livscykeln en individ befinner sig, kan det leda till att olika 
faktorer är mer betydelsefulla än andra. Innebörden av begreppet balans kan 



 

 
5 

således vara problematisk eftersom WLB kan ha såväl en objektiv som subjektiv 
innebörd (Hyman & Summers, 2004). 
 
2.1.4 Chefskap 
Enligt såväl Yukl (2013) som Ellström, Fogelberg Eriksson, Kock och Wallo 
(2016) är chefers arbetsdagar långa och arbetstempot högt. Yukl (2013) skriver 
att många chefer tar med sig arbetet hem och har svårigheter att koppla bort arbetet 
när arbetsdagen är slut. Att vara chef innebär att ta emot krav från såväl 
överordnade som arbetstagare och arbetsuppgifternas karaktär kan skifta snabbt. 
Ellström et al. (2016) beskriver att det finns krav som chefer måste förhålla sig 
till vilket kan vara att delta på möten, följa vissa procedurer samt uppnå mål. Ford 
och Collinson (2011) poängterar det faktum att chefer arbetar långa arbetsdagar 
samt att arbetet ingriper på deras privatliv. Dock väljer chefer att arbeta längre 
arbetsdagar istället för att använda flexibla lösningar för att främja balansen 
mellan arbetsliv och privatliv. Förväntningar att arbeta långa arbetsdagar och 
prestera, kan förstärka den traditionella maskulina kulturen som då separerar 
arbetslivet från privatlivet. Konflikter mellan arbetsliv och privatliv kan enligt 
Ford och Collinson (2011) grunda sig i förväntningarna att chefer ska leva upp till 
den maskulina bilden vilket innebär att bortse från ansvarsområden utanför 
arbetet. Ellström et al. (2016) menar att chefers arbetsuppgifter samt 
organisationens förväntningar på dem bör vara tydliga och inte stå i motsättning 
till varandra för att uppnå god hälsa hos chefer. 
 
2.1.5 Organisationskultur 
Enligt Alvesson och Sveningsson (2016) finns många olika definitioner av 
organisationskultur men gemensamt för dessa definitioner är att det handlar om 
värderingar, normer, delade meningar och tolkningar. Det beskrivs att kultur är 
socialt konstruerat och innefattar en större grupp individer. Kultur kännetecknas 
av att vara något mjukt, vilket är svårt att ta på men styr vilken typ av beteende 
som är önskvärt i organisationen. Bratton och Gold (2017) beskriver att 
organisationskulturen skapas av arbetstagarna och är en produkt av deras 
kreativitet. Enligt Schein och Schein (2017), kan kultur analyseras på tre nivåer: 
artefakter, uttalade värderingar samt grundläggande antaganden. Artefakter är 
sådant som är synligt och går att ta på, exempelvis specifika rutiner eller 
klädkoder, men som är svåra att tyda. Uttalade värderingar är det som är osynligt 
men beskriver gruppens gemensamma ideal, mål och värderingar. Bratton och 
Gold (2017) menar att denna nivå sätter standarden för vad arbetstagarna anser är 
rätt sätt att arbeta på inom organisationen. Den tredje nivån är grundläggande 
antaganden vilket Schein och Schein (2017) beskriver är tankar och värderingar 
som inte är medvetna. Dessa grundläggande antaganden är svåra att förändra och 
ligger till grund för de tankesätt och handlingar som genomsyrar det dagliga 
arbetet i organisationen. Alvesson och Sveningsson (2016) hävdar att det är svårt 
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att förändra organisationskulturen och det är viktigt att vara öppen och mottaglig 
för nya idéer för att lyckas genomföra en förändring. 
 
2.1.6 Investment Banking 
Investment Banking skiljer sig från vanliga kommersiella banker och innefattar 
en rad olika aktiviteter (Iannotta, 2010). Dessa aktiviteter kan delas in i tre 
kategorier: (1) underwriting och advisory services, (2), trading och brokerage 
samt (3) asset management. Dessa engelska beteckningar används även i Sverige. 
Kategorin underwriting and advisory beskrivs som kärnan i Investment Banking 
och innefattar att bistå företag med anskaffning av kapital genom att emittera 
värdepapper på den finansiella marknaden samt rådgiva företag vid transaktioner 
och uppköp av bolag. Vidare beskriver Iannotta (2010) att kategorin trading och 
brokerage innefattar inköp och försäljning av värdepapper, antingen med bankens 
pengar eller på uppdrag av kunden. Kategorin asset management innefattar en 
mängd olika aktiviteter men fokuserar huvudsakligen på att hantera investerarnas 
pengar. Detta sker genom traditionell kapitalförvaltning i fonder samt alternativ 
kapitalförvaltning som exempelvis fastighetsfonder och privata kapitalfonder.  
 
2.2 Tidigare forskning 
Inledningsvis presenteras tidigare forskning om chefers upplevelser av work-life 
balance och därefter organisationers interventioner, organisationskulturens 
påverkan samt work-life balance som konkurrensfördel. Slutligen presenteras en 
teorisammanfattning. Dessa områden har valts ut på grund av att de framkommit 
som relevanta inom forskningsfältet. Då det inte finns någon tidigare forskning 
rörande chefers work-life balance inom finansbranschen, är den forskning som 
presenteras genomförd i andra kontexter (se 3.8 Litteratur och källkritik). Dock 
belyser denna forskning work-life balance kopplat till chefskap och är således 
relevanta för studien. 
 
2.2.1 Chefers upplevelser av work-life balance 
I en studie av Darcy et al. (2011), där 15 organisationer och 729 informanter 
deltog, framkommer det att WLB är en viktig angelägenhet för arbetstagare. Detta 
kan dock skilja sig åt beroende på var i karriären arbetstagaren befinner sig. 
Murphy och Doherty (2011), vilka genomförde en intervjustudie i Europa, 
uppmärksammar att chefer upplever obalans mellan arbetsliv och privatliv. 
Obalansen upplevs bero på att det finns en kultur att arbeta långa dagar som chef 
samt brist på flexibla arbetssätt. Ford och Collinson (2011) genomförde 25 
intervjuer med chefer inom den offentliga sektorn och under dessa intervjuer 
framkommer att chefer upplever att det nya flexibla arbetslivet har resulterat i att 
de arbetar mer än tidigare. Även dessa chefer upplever obalans mellan arbetsliv 
och privatliv trots att de uttryckte att arbetet är en viktig del av deras liv och 
identitet. Vissa chefer beskrev att de väljer att aktivt undvika sina familjer och 
arbeta mer medan andra chefer känner skuld över att inte kunna balansera 
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arbetsliv och privatliv. I Wilkinson, Tomlinson och Gardiners (2017) 
intervjustudie med 36 chefer och yrkesverksamma utan familj, framkommer att 
likaså dessa individer upplever svårigheter att balansera arbetsliv och privatliv. 
De arbetstagare vilka bor ensamma upplever att andra arbetstagare på 
arbetsplatsen gör felaktiga antaganden om dem, exempelvis att de kan ägna all tid 
till sin fritid samt att de inte har samma behov av flextid. De upplever likaså 
svårigheter att avböja från övertidsarbete, framförallt gentemot kollegorna som 
har barn. Detta då de anser att det är en mer legitim anledning att gå hem från 
arbetet för att ta hand om sina barn än att gå hem för att ta det lugnt eller träffa 
vänner. Vidare lyfter Wilkinson et al. (2017) att de ensamboende arbetstagarna 
upplever brist på ekonomiskt och emotionellt stöd, exempelvis kan de enbart 
förlita sig på sin egen inkomst och de har ingen partner som prioriterar deras 
välmående och ger stöttning.  
     

I Sturges och Guests (2004) studie, där tio organisationer fick besvara en enkät 
eller bli intervjuade, framkommer det att antalet arbetade timmar påverkar 
arbetstagarnas känslor kring WLB. Chandras (2012) jämförande studie av 
västerländska och österländska perspektiv på WLB, problematiserar att vissa 
frivilligt väljer att arbeta långa dagar medan andra känner sig tvingade för att visa 
sitt engagemang för organisationen. Fastän många individer strävar efter WLB, 
arbetar de långa arbetsdagar och upplever obalans mellan sfärerna, vilket kan ha 
sin grund i att de oroar sig för sin karriär. Att motsätta sig att arbeta långa 
arbetsdagar kan enligt Ford och Collinson (2011) påverka chefers karriär negativt. 
I Murphy och Dohertys (2011) studie framkommer det att arbeta långa dagar och 
att arbeta vid sjukdom är en del av chefsrollen och något som chefen accepterar 
när denne tackar ja till en position på högre nivå. Dock visar resultatet från studien 
att dagens teknologi har främjat chefernas WLB eftersom de inte alltid behöver 
befinna sig på kontoret. Däremot menar Ford och Collinson (2011) att detta kan 
resultera i att individer arbetar mer och gränsen mellan arbetsliv och privatliv 
suddas ut. Detta problematiseras också av Parris et al. (2008), vilka studerade 
australiensiska chefers upplevelser av organisatoriska hinder för att uppnå WLB, 
som menar att allt fler arbetstagare arbetar när de är hemma eller efter 
arbetsdagens slut. Att vara högt engagerad i sitt arbete menar Darcy et al. (2011) 
inverkar negativt på WLB men i kontrast till detta argumenterar Sturges och Guest 
(2004) att individer vilka är högt engagerade i sitt arbete, inte nödvändigtvis 
behöver uppleva obalans mellan arbetsliv och privatliv. 
 
Ford och Collinson (2011) beskriver att chefer jämför sig med bilden av den ideala 
chefen vilket är en individ som maximerar sin tid på arbetet. Med inverkan från 
WLB har dock denna idealbild förändrats och idag ska chefen likaså vara en 
utmärkt partner, förälder och sportentusiast som också lever livet utanför arbetet 
tillfullo. Genom att försöka leva upp till idealbilden och uppmärksamma WLB 
kan det resultera i ångest för chefer om de tror att de inte kan leva upp till de 
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förväntningar som finns. Med andra ord kan debatten om WLB skapa stress 
istället för ökad känsla av kontroll och självbestämmande.  
 
2.2.2 Organisationers interventioner för att främja work-life balance 
WLB-aktiviteter är initiativ från organisationen vilka avser att främja 
arbetstagarnas balans mellan arbetsliv och privatliv (Darcy et al., 2011). Kossek, 
Lewis och Hammer (2010) har genomfört en kunskapsöversikt kring WLB-
initiativ, och i artikeln  definieras WLB-initiativ som att anpassa 
anställningsförhållanden till arbetstagarnas förändrade behov i arbetslivet och 
privatlivet. Trots det ökade intresset för WLB-initiativ inom organisationer, anses 
dessa initiativ vara komplexa och tvetydiga att förstå sig på och använda. I Raos 
(2017) litteraturstudie lyfts det fram att organisationer kan minska eventuella 
konflikter mellan arbetsliv och privatliv genom att erbjuda WLB-initiativ samt 
skapa en kultur som uppmuntrar arbetstagarna att nyttja dessa initiativ.  
 
I studien av Drew och Murtagh (2005), där chefers attityder och upplevelser av 
WLB undersöktes, uppmärksammas flertalet strategier vilka kan brukas av 
organisationer i syfte att främja WLB. Det poängteras att organisationer behöver 
synliggöra och öka medvetenheten kring policyer vilka syftar till att möjliggöra 
balans mellan sfärerna samt hur arbetstagarna kan nyttja dem. Detta genom att 
exempelvis genomföra en enkätundersökning för att ta reda på vilka nuvarande 
och potentiella behov chefer har av WLB-initiativ samt ge chefer råd på tu man 
hand kring hur de kan använda sig av dessa. Darcy et al. (2011) beskriver att 
WLB-initiativ vilka implementeras av organisationer bland annat kan innebära 
reducerade arbetstimmar, flextimmar, distansarbete och barnomsorg. Drew och 
Murtagh (2005) föreslår att reducera antalet möten och schemalägga dessa inom 
en specifik tidsram kan underlätta för arbetstagare vilka arbetar hemifrån eller 
deltid. Brough och O’Driscoll (2010) har genomfört en kunskapsöversikt kring 
organisationers WLB-initiativ. I artikeln framhävs att de vanligaste 
organisatoriska interventionerna är att tillhandahålla arbetstagarna olika service 
såsom gym och barnomsorg, strukturera om arbetet vad gäller arbetstider, erbjuda 
förmåner såsom betald föräldraledighet, samt organisatoriska initiativ i form av 
ett stödjande ledarskap. Cheferna som deltog i studien av Drew och Murtagh 
(2005), uppmärksammar dock att policyer gällande WLB finns nedskrivna men 
appliceras inte i verkligheten. Darcy et al. (2011) argumenterar att trots potentiella 
fördelar med WLB-initiativ, kan dessa anses vara kostsamma och organisationer 
väljer således att överväga eventuella fördelar innan dessa initiativ 
implementeras. Vidare poängteras att organisationer bör undvika att bruka en 
universallösning för att främja WLB. Istället bör varje organisation erbjuda 
skräddarsydda WLB-initiativ för att öka den positiva inverkan från dessa. Vid 
utformningen av WLB-initiativ bör organisationer ta arbetstagarnas åsikter i 
beaktande och vad som efterfrågas av olika individer vilka befinner sig i olika 
skeden i karriären. Det framkommer dock i Allens (2001) enkätstudie att flexibla 
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arbetsalternativ anses vara ett av de mest effektiva sätten för att skapa en 
arbetsmiljö vilken stödjer balansen mellan arbetsliv och privatliv.  
 
Organisationers attityder gentemot arbetstagares privatliv kan påverka 
arbetstagarnas balans mellan arbetsliv och privatliv (Sturges & Guest, 2004). 
Allen (2001) menar att organisationer kan tro att arbetstagare som nyttjar WLB-
initiativ saknar engagemang för sitt arbete eller organisationen. Detta resonemang 
går i linje med Brough och O’Driscoll (2010) vilka beskriver att arbetstagare som 
tar del av WLB-initiativ kan upplevas som mindre engagerade i arbetet och de 
kan därmed bli diskriminerade. Denna diskriminering kan yttra sig i form av 
sämre arbetsuppgifter, försenad karriärutveckling eller uppsägning. Enligt Darcy 
et al. (2011) behöver ledningen göra WLB till en prioriterad fråga samt 
kontinuerligt uppmuntra arbetstagarna att nyttja de WLB-initiativ som 
organisationen erbjuder. Detta resonemang går i linje med vad Drew och Murtagh 
(2005) skriver, då det anses vara viktigt att ledningen visar att WLB är accepterat 
samt att arbetstagarna får dra nytta av dessa initiativ utan eventuella negativa 
påföljder.  
 
Resultatet från studien av Parris et al. (2008) belyser att det finns bristande 
kunskap kring WLB-initiativ. Organisationer bör fokusera på att planerade WLB-
initiativ genomförs i praktiken, snarare än att inrikta sig på att öka individers 
medvetenhet av fördelarna med WLB. Det poängteras även att chefer för egen del 
behöver ta del av de WLB-initiativ som erbjuds och inte enbart säkerställa att 
deras medarbetare nyttjar dessa. Ford och Collinson (2011) menar att det endast 
är möjligt för WLB-initiativ att kunna påverka arbetstagarna om organisationer 
ifrågasätter sina befintliga karriärstrukturer, hur prestation utvärderas samt 
traditionella former av kontroll.   
 
2.2.3 Organisationskulturens inverkan på work-life balance 
Darcy et al. (2011) argumenterar att organisationer många gånger har en 
organisationskultur där arbetstagarnas närvaro och lojalitet mäts i termer av hur 
mycket de befinner sig på arbetsplatsen. Detta kan resultera i att arbetstagare vilka 
nyttjar WLB-initiativ, spenderar mindre tid på arbetsplatsen, vilket kan då komma 
att påverka deras karriär. Detta resonemang skriver också Peeters, Wattez, 
Demerouti och de Regt (2009) om i sin artikel, där det belyses att eftersom det är 
få arbetstagare som nyttjar WLB-initiativ som implementerats av organisationen, 
är dessa inte tillräckliga för att främja WLB. Peeters et al. (2009) som genomförde 
ett interventionsprogram i tre organisationer, poängterar att organisationskulturen 
har en inverkan på arbetstagarna där de som nyttjar WLB-initiativ tror att det kan 
resultera i negativa konsekvenser för dem. Informella kulturella värderingar och 
normer i organisationer kan inverka negativt på WLB-policyer (Darcy et al., 
2011) och arbetstagarnas vilja att använda dessa initiativ (Allen, 2001). Fastän det 
anses att dessa policyer kan hjälpa arbetstagarna att hantera sfärerna, poängterar 
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Allen (2001) att implementeringen av WLB-policyer inte självständigt kan 
resultera i balans mellan arbetsliv och privatliv. Såväl Darcy et al. (2011) som 
Jones et al. (2006) menar att en stödjande organisationskultur således är en kritisk 
faktor för att framgångsrikt kunna implementera och dra nytta av WLB. Utan en 
stödjande organisationskultur kan arbetstagare vara motvilliga att nyttja WLB-
initiativ. Även Sturges och Guest (2004) menar att om organisationskulturen är 
stödjande, kan det resultera i bättre WLB för arbetstagarna. Drew och Murtagh 
(2005) argumenterar att det inte är förenligt att som innehavande av chefsposition, 
nyttja WLB-initiativ om organisationskulturen accepterar och uppmuntrar långa 
arbetsdagar. Det framkommer också att det innebär vissa uppoffringar att inneha 
chefsposition, exempelvis avstå flextid. Vidare beskrivs det att cheferna upplever 
att organisationskulturen kräver att de ska vara fysiskt närvarande och de kan 
därför bli ifrågasatta om de lämnar arbetsplatsen tidigt. Cheferna uppfattar även 
att deras organisationer främst stödjer WLB på papper samt att WLB-initiativen 
främst gäller för de arbetstagare vilka inte innehar chefsposition. Resultatet i 
studien av Drew och Murtagh (2005) visar således att cheferna uppmärksammar 
behovet av en kulturförändring i organisationen, där fokus bör ligga på prestation 
och resultat. Detta måste genomföras på strategisk nivå och genomsyra hela 
organisationen.  
 
WLB-initiativ kan kategoriseras som strukturellt eller kulturellt stöd (Kossek et 
al., 2010). Daverth, Hyde och Cassell (2016), vilka genomförde sammanlagt 30 
intervjuer i två stora irländska organisationer, skriver att det strukturella stödet 
innebär formella HR-policyer och praxis vilka ska främja arbetstagarnas förmåga 
att balansera arbetsliv och privatliv. Detta kan ta uttryck i  omstrukturering av 
arbetet, reducerad arbetsbörda och virtuella alternativ (Kossek et al., 2010). Det 
kulturella stödet betonar informella och sociala relationer på arbetsplatsen, 
exempelvis stödjande chefer och ett organisatoriskt klimat som stödjer WLB. Det 
kulturella stödet anses vara kritiskt om arbetstagarna ska nyttja WLB-initiativen. 
Daverth et al. (2016) menar att tillgängligheten av strukturella WLB-initiativ kan 
variera mellan olika organisationer och likaså länder. Det framkommer också att 
offentliga organisationer erbjuder mer formella WLB-initiativ än privata 
organisationer.  
 
2.2.4 Work-life balance som konkurrensfördel 
Framtidens arbetstagare ställer nya och högre krav både på sin arbetsgivare och 
sitt arbete, det är därmed upp till arbetsgivare att bemöta dessa krav för att 
betraktas som attraktiva (Dyhre & Parment, 2013). Ett av dessa krav innefattar att 
ha balans mellan arbetsliv och privatliv och enligt Greenblatts (2002) artikel kan 
organisationers WLB-initiativ vara en konkurrensfördel som attraherar potentiella 
arbetstagare. Det ökade intresset för WLB beror främst på att det skett en 
förändring hos arbetstagares förväntningar på sin arbetsgivare. Ny teknologi har 
möjliggjort fler flexibla arbetssätt och det har även skett en förändring av sociala 
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behov, exempelvis hur den traditionella familjen ser ut. Bourhis och Mekkaoui 
(2010) beskriver i sin studie av WLB-initiativs påverkan på organisationers 
attraktivitet, att dagens arbetsmarknad består av ett ökat antal kvinnor, 
ensamboende föräldrar samt hushåll där båda föräldrarna vill göra karriär. 
Författarna beskriver att många av dessa arbetstagare upplever att det är en 
utmaning att balansera arbetsliv och privatliv. Vidare påvisar studien att 
organisationer vilka erbjuder WLB-initiativ anses vara mer attraktiva än 
organisationer som inte erbjuder det. De WLB-initiativ som högst troligt ökar 
organisationers attraktivitet är möjligheten till tjänstledighet samt ett flexibelt 
arbetsschema. Däremot poängterar Dyhre och Parment (2013) att upplevelsen av 
balans mellan arbetsliv och privatliv är subjektiv. Arbetsgivare måste således 
undersöka vad respektive individ behöver för att uppnå WLB samt anpassa sina 
erbjudanden efter detta för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Sturges och 
Guest (2004) skriver att yngre generationer värderar WLB högre än äldre 
generationer, vilket går i linje med Greenblatts (2002) argument om att attityderna 
gentemot WLB varierar bland olika generationer. Äldre generationer anser att 
WLB är välförtjänt lyx medan yngre generationer är måna om att hinna med såväl 
arbetsliv som privatliv. Vidare beskriver Dyhre och Parment (2013) att 
arbetsgivare bör fokusera mer på resultat snarare än den fysiska närvaron på 
arbetsplatsen då detta skapar ett gemensamt förtroende mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. 
 
2.2.5 Teorisammanfattning 
För denna studies problemområde är det särskilt intressant att framhäva att det 
nya arbetslivet kännetecknas av nya och högre krav samt att chefer arbetar långa 
dagar och har hög arbetsbörda. Upplevelsen av WLB beskrivs som subjektiv och 
i de studier som presenterats upplever chefer obalans mellan arbetsliv och 
privatliv. Det framkommer även att organisationers WLB-initiativ inte är 
tillräckliga för att främja WLB, utan det krävs också en stödjande 
organisationskultur. Dessutom framhävs att arbetstagare som nyttjar WLB-
initiativ upplever att detta kan komma att påverka deras karriär negativt, därför är 
det betydelsefullt att arbeta med WLB på strategisk nivå samt att göra detta till en 
prioriterad fråga i organisationen. 
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3 METOD 
Detta kapitel redogör för den metodologiska ansats som använts, urvalsaspekter, 
datainsamlingsmetod, genomförandet av undersökningen samt analysarbetet. 
Avslutningsvis beskrivs studiens kvalitetsaspekter, de fyra etiska kraven samt 
litteratur och källkritik. 
 
3.1 Metodologisk utgångspunkt 
Kvalitativa studier brukas för att få förståelse för hur andra människor uppfattar 
sin omgivning (Bryman, 2011). Dessa studier antar många gånger ett 
hermeneutiskt förhållningssätt vilket innebär att nå kunskap genom att studera, 
tolka och förstå andra människor (Patel & Davidson, 2011). Denna syn på 
kunskap ansågs vara lämplig för denna studie då WLB är ett komplext ämne där 
det är svårt att finna en absolut sanning. Genom ett hermeneutiskt förhållningssätt 
blir det möjligt att skapa förståelse för individers enskilda upplevelser av balansen 
mellan arbetsliv och privatliv samt få deras röster hörda. Till skillnad från ett 
positivistiskt förhållningssätt, syftar hermeneutiken främst till att förstå snarare än 
att förklara mänskliga beteenden (Bryman, 2011). Genom intervjuer blev det 
möjligt att få djupare förståelse för individernas upplevelser och komma bortom 
det uppenbart synliga, vilket var av intresse för studiens syfte. Patel och Davidson 
(2011) skriver att forskarens roll vid ett hermeneutiskt förhållningssätt är att vara 
öppen, subjektiv och engagerad vilket tagits i åtanke under intervjuerna genom att 
intervjupersonerna lyssnat aktivt och ställt följdfrågor. Arbetssättet kan även 
beskrivas som holistiskt då fokus varit att förstå helheten av forskningsproblemet 
snarare än att studera bitar av det. Detta har visat sig genom att uppsatsparet 
pendlat mellan del och helhet vid analysen av intervjuerna, exempelvis lästes först 
alla transkriberingar igenom i syfte att få en helhetsbild för att därefter fokusera 
på vissa delar av transkriberingarna för att få förståelse för dessa delar.  
 

Studien antar ett konstruktionistiskt synsätt på verkligheten vilket betyder att 
verkligheten betraktas som en social konstruktion baserat på aktörernas 
uppfattningar och handlingar (Bryman, 2011). Detta innebär att varje individs 
upplevelse är subjektiv och fokus är hur denna beskriver och tolkar sin verklighet 
snarare än utgå från att verkligheten är objektiv och existerar oberoende av 
individen, vilket kännetecknar det objektivistiska synsättet på verkligheten. 
Vanligtvis utgår kvalitativa studier från ett induktivt synsätt vad gäller 
förhållandet mellan teori och praktik. Detta innebär att utgå från empiri för att 
därefter generera teorier och dra slutsatser om verkligheten. Denna studie har till 
stor del inspirerats av ett induktivt synsätt då intervjuerna lämnats öppna för att 
låta informanterna tala fritt. Dock finns det likaså deduktiva inslag i studien då 
det genomförts en litteratursökning innan intervjuerna. Intervjupersonerna hade 
förförståelse beträffande WLB baserat på tidigare teori och subjektiva 
erfarenheter, dock var det inte möjligt att på förhand förutse vad som skulle 
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framkomma under intervjuerna då upplevelsen av WLB är subjektiv. Under 
studiens gång har det eftersträvats att vara öppen för ny kunskap och låta denna 
växa fram med hjälp av informanterna.  
 
Studien har genomförts med inspiration av Brymans (2011) sex steg för en 
kvalitativ undersökning. Inledningsvis gjordes en teoriöversikt kring WLB för att 
få förståelse för det existerande kunskapsglappet. Utifrån detta, definierades sedan 
studiens problemområde vilket mynnade ut i tre forskningsfrågor. Därefter valdes 
relevanta organisationer och informanter ut för intervjuer då ändamålet var att få 
förståelse för chefers upplevelser och strategier kring WLB samt få insikt i hur 
deras organisation arbetar för att främja detta. I nästa steg genomfördes 
intervjuerna för att sedan transkriberas och analyseras genom tematisk analys. 
Därefter samlades relevant teori in rörande WLB med härledning från vad som 
framkommit under intervjuerna. Sedan skrevs studiens resultatkapitel och en 
diskussion genomfördes kring resultatet och val av metod, för att avslutningsvis 
rapportera studiens slutsatser.  
 
3.2 Urval 
Studiens urval har skett genom en kombination av målstyrt- och 
bekvämlighetsurval. Bryman (2011) beskriver ett målstyrt urval som att forskaren 
väljer ut individer, organisationer eller avdelningar vilka är relevanta för studiens 
syfte. De organisationer som valts ut till studien, valdes ut på grundval av att 
samtliga är aktiva inom finansbranschen och Investment Banking. En av 
organisationerna är en bank vilka har flera olika arbetsområden och den andra 
organisationen är ett renodlat Investment Banking företag. Informanterna i ena 
organisationen, valdes ut i samråd med deras HR-avdelning vilket kan ses som ett 
bekvämlighetsurval, som innebär att urvalet består av informanter som finns 
tillgängliga.  
 
Den ursprungliga idén var att undersöka hur chefer inom Investment Banking 
upplever WLB i sina organisationer. Det var avsett att studera tre organisationer 
och genomföra 12 intervjuer, dock valde två av dessa organisationer att avbryta 
sin medverkan med anledning av tidsbrist. Det genomfördes därför flertalet försök 
att finna nya organisationer till studien via mail och telefon men utan större 
framgång, vissa tackade nej med anledning av tidsbrist medan andra inte 
besvarade förfrågan. Till sist tillkom en organisation vilket slutligen resulterade i 
att två organisationer deltog i studien med totalt fem chefer och en HR-
representant. Anledningen till att endast en HR-representant medverkade var för 
att den organisation som tillkom inte har en HR-avdelning. För att vara aktuell för 
studien fanns det två kriterier, det ena var att informanterna skulle arbeta inom 
Investment Banking och det andra var att de skulle inneha chefsposition. Vilken 
chefsnivå informanten var på, lades det ingen vikt vid med anledning av 
förståelsen för informanternas arbetsbörda och studiens smala inriktning. Vidare 
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togs det ingen hänsyn till om informanten var man eller kvinna då studien inte 
avsåg att genomföra en jämförande studie mellan könen, däremot finns såväl män 
som kvinnor representerade i studien. Vidare är chefer inom Investment Banking 
en svår målgrupp att komma i kontakt med, varpå det bestämdes att oavsett kön 
eller chefsnivå så är alla chefer inom Investment Banking intressanta för studien. 
Kriterierna för HR-praktikern var att denne skulle arbeta på HR-avdelningen i den 
aktuella organisationen.  
 
3.3 Datainsamlingsmetod 
Intervjuer är enligt Bryman (2011) en vanligt förekommande 
datainsamlingsmetod i kvalitativa undersökningar. Denna studies datainsamling 
har skett genom det Bryman (2011) benämner semistrukturerade intervjuer. Dessa 
beskrivs som att intervjupersonen använder en intervjuguide men frågornas 
ordningsföljd kan variera och det lämnas utrymme för följdfrågor. Inför 
intervjuerna skapades två intervjuguider, en intervjuguide för intervjuerna med 
cheferna och en för intervjun med HR-praktikern. Dessa skapades utifrån 
inspiration från tidigare forskning samt genom diskussioner inom uppsatsparet 
om vilka teman och frågor som bör beröras under intervjuerna. 
Teorigenomgången och diskussionerna resulterade i 16 frågor till 
chefsintervjuerna och 11 frågor till intervjun med HR-praktikern, samt flertalet 
följdfrågor (se Bilaga 2 och 3). Intervjuguiderna för cheferna respektive HR 
berörde WLB från respektive perspektiv och skiljde sig således åt gällande vilka 
frågor som ställdes.  
 
Innan intervjuerna genomfördes, utfördes en pilotstudie i syfte att upptäcka 
eventuella brister i intervjumaterialet (Bryman, 2011). Pilotstudien genomfördes 
med en utomstående person som arbetar inom Investment Banking och besitter 
kunskaper om studiens problemområde. Efter pilotstudien korrigerades enstaka 
frågor och nya frågor lades till, exempelvis fråga nummer två i intervjuguiden för 
cheferna “Hur kommer det sig att du valt att jobba på just denna arbetsplats?”. 
Detta med anledning av att det framkom under pilotstudien att anledningen till 
varför arbetstagare väljer en specifik organisation kan variera och det ansågs 
intressant att undersöka om informanterna valde deras arbetsgivare med hänsyn 
till någon specifik faktor, exempelvis WLB-initiativ. Vid utformningen av 
intervjufrågorna nyttjades Brymans (2011) kunskap, vilket resulterade i att 
dubbla, långa samt ledande frågor undveks. Detta var också något som fångades 
upp vid pilotstudien. Intervjuerna inleddes med frågor om informanternas arbete 
och arbetsuppgifter, vilket ansågs vara frågor som genererade användbar 
information samtidigt var det frågor som ansågs vara relativt enkla att besvara. 
Kvale och Brinkmann (2014) poängterar att intervjuns inledande minuter är 
viktiga då det ger informanten möjlighet att bilda sig en uppfattning om 
intervjupersonerna, vilket anses vara betydelsefullt för att våga tala öppet inför en 
individ informanten inte känner. Intervjuns resterande frågor berörde 
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informanternas upplevelser, tankar och känslor kring WLB och deras perspektiv 
på organisationens arbete med dessa frågor. Under HR-intervjun ställdes frågor 
utifrån organisationens perspektiv på WLB och hur de som arbetsgivare arbetar 
med dessa frågor. Om informanten sade något vilket uppfattades som intressant, 
fanns det utrymme att ställa följdfrågor och undersöka det vidare. Vid de tillfällen 
när informanterna berättade något som intervjun skulle beröra vid ett senare 
tillfälle, var det möjligt att beröra frågan direkt. Med andra ord, anses 
intervjuguiden och intervjun flexibel eftersom frågorna anpassades efter vad som 
sades. Frågor om informanternas kön och ålder valdes medvetet bort med 
anledning av ämnets karaktär och för att behålla konfidentialiteten. 
Avslutningsvis gavs det utrymme till informanterna att själva utveckla eller 
tillägga något relevant för studien.  
 
3.4 Undersökningens genomförande 
Intervjuerna varade mellan 30 och 45 minuter per informant och ägde rum i slutna 
konferensrum på informanternas arbetsplatser. Bryman (2011) beskriver att 
intervjuer bör ske i ostörd miljö och det är viktigt att skapa en tillitsfull relation 
till informanterna. För att skapa en avslappnad stämning, inleddes intervjuerna 
med småprat samt en förklaring av studiens syfte och de etiska aspekterna. Vid 
respektive intervju deltog två intervjupersoner och en informant, en av 
intervjupersonerna var ansvarig för att ställa frågor utifrån intervjuguiden medan 
den andra kunde inflika vid behov. Enligt Bryman (2011) bör intervjupersonerna 
vara väl förtrogna med intervjuguiden och detta underlättades av att 
intervjupersonerna gemensamt konstruerat denna. Ordningsföljden på 
intervjufrågorna anpassades efter informanternas svar för att säkerställa bra dialog 
och det ställdes också många följdfrågor för att få djupare förståelse. 
Informanterna uppmuntrades att ta sin tid att fundera innan de besvarade frågorna 
för att kunna få fylligare svar. Detta resulterade i att materialet blev rikt och fylligt 
med täta beskrivningar då informanterna var engagerade att besvara frågorna. 
Under intervjuerna var fokus att lyssna och få förståelse för den enskilde 
informantens upplevelse av balans mellan arbetsliv och privatliv. 
Intervjupersonerna ställde frågor om något var oklart och för att bekräfta att 
informanternas svar uppfattats på rätt sätt vilket Nilsson och Waldemarson (2016) 
beskriver som aktivt lyssnande. Intervjupersonernas samtalsstöd speglades även i 
den icke-verbala kommunikationen, i form av hummanden och nickningar. Kvale 
och Brinkmann (2014) beskriver att intervjupersonernas kroppsuttryck och 
reaktioner kan inverka positivt eller negativt på informanternas svar på frågorna.  
  
Enligt Bryman (2011) är det betydelsefullt att skapa ett bra avslut vid intervjuer, 
detta gjordes genom att tacka informanterna för att de tagit sin tid att ställa upp på 
intervju och med vissa diskuterades även aktuell forskning rörande WLB. 
Intervjuerna spelades in i syfte att kunna transkribera och analysera materialet. 
Inspelningarna genomfördes på två enheter för att säkra upp ifall en inspelning 
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skulle försvinna alternativt vara av dålig kvalité. Samtliga delar av intervjuerna 
transkriberades och till största del var inspelningsmaterialet av god kvalité, vid 
enstaka tillfällen var det dock problematiskt att uppfatta vissa ord. Detta gällde 
framförallt då informanterna använde  facktermer för att beskriva sina 
arbetsuppgifter, detta bedöms dock inte ha haft allt för stor påverkan på resultatet. 
 
3.5 Bearbetning och analys 
Samtliga intervjuer spelades in för att kunna transkriberas och analyseras, och 
transkriberingarna har genererat omkring 65 sidor med rikt och fylligt material. 
Intervjuerna transkriberades ordagrant men pauser och känslouttryck, exempelvis 
skratt, utelämnades. Uppsatsparet transkriberade tre intervjuer vardera men 
genomförde den tematiska analysen tillsammans för att kunna säkerställa ett 
gemensamt synsätt på intervjuerna. Bryman (2011) menar att en tematisk analys 
är ett vanligt angreppssätt vid kvalitativa studier och i analysmetoden betonas vad 
som sägs och inte hur det sägs. Den tematiska analysen identifierar, analyserar 
och rapporterar teman eller mönster som framkommer i materialet (Braun & 
Clarke, 2006). Då analysmetoden anses vara flexibel och saknar ett bestämt 
tillvägagångssätt, kan den generera rik och detaljerad information av det 
analyserade materialet.  
 
När en tematisk analys använts vid analys av materialet, börjar processen med att 
transkribera data och därefter bekanta sig med materialet (Braun & Clarke, 2006). 
Detta görs genom att läsa igenom materialet flertalet gånger och samtidigt skriva 
ned anteckningar. Nästa fas är att generera koder ur den transkriberade datan 
vilket innebär att sammanfatta det väsentliga ur det som sagts och är av intresse 
för den som genomför analysen. Den tredje fasen fokuserar på att tematisera de 
olika koderna och kategorisera dem i huvud- och underteman. Därefter granskas 
alla teman i syfte att omvärdera och revidera temana och kategoriseringarna, bland 
annat för att bedöma om vissa koder lämpar sig bättre under andra teman. Enligt 
Braun och Clarke (2006) bör forskaren i denna fas återigen läsa igenom materialet 
för att säkerställa att allt stämmer och ingenting har missats. I nästkommande fas 
tilldelas varje tema ett representativt namn vilket ger läsaren förståelse för vad 
temat handlar om. De teman som slutligen valdes ut för cheferna är 
finansbranschen, den subjektiva upplevelsen av WLB, strategier för WLB, 
privatliv, välbefinnande och organisationskultur. För HR valdes temana 
organisationers interventioner, arbetsmiljöarbete samt kommunikation ut. 
Avslutningsvis ska forskaren utarbeta en text där fynden rapporteras och citat 
samt exempel kan nyttjas med fördel. Braun och Clarke (2006) poängterar att det 
är väsentligt att kontinuerligt bearbeta materialet med anledning av att säkerställa 
att ingenting utelämnats eller misstolkats. Under hela analysprocessen har 
uppsatsparet pendlat mellan att se en helhetsbild av intervjumaterialet för att 
därefter djupdyka i vissa delar av materialet. Uppsatsparet har läst materialet 
flertalet gånger och kontinuerligt återgått till materialet i syfte att säkerställa att 
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tolkningar är korrekta och att allt användbart material nyttjats. Dessutom fördes 
en dialog inom uppsatsparet om det fanns uttalanden vilka var svårtolkade eller 
otydliga, exempelvis när informanterna använde facktermer för att beskriva sin 
vardag.  
 
3.6 Kvalitetsvärdering 
Denna studie har kvalitetssäkrats genom Brymans (2011) två kriterier för 
bedömning av kvalitativa undersökningar, dessa är tillförlitlighet samt äkthet. 
Kriteriet tillförlitlighet består av fyra underkategorier vilka är trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet 
innebär att studien genomförts i enlighet med de forskningsregler som finns samt 
återkoppla till informanterna för att säkerställa att deras svar uppfattats rätt. I 
denna studie har reglerna för forskning följts, bland annat har en semistrukturerad 
intervjuguide legat till grund för intervjuerna vilket möjliggör för andra forskare 
att upprepa undersökningen vid ett senare tillfälle. Däremot har det inte funnits 
möjlighet för informanterna att bekräfta resultatet vilket går att ställa sig kritisk 
till då det finns risk att informanternas svar kan ha missuppfattats. Överförbarhet 
innebär att ge detaljerade beskrivningar av den kontext där forskningen utförs för 
att bedöma om resultatet är överförbart till en annan miljö. Det har eftersträvats 
att ge rika och fylliga beskrivningar av chefers upplevelser inom Investment 
Banking och vad som är unikt för just den kontexten, exempelvis att deras arbete 
kännetecknas av hög arbetsbelastning samt arbetstoppar. 
 
Pålitlighet handlar om att redogöra för samtliga delar i forskningsprocessen för att 
andra forskare ska kunna granska arbetet. Uppsatsparet har arbetat noggrant samt 
redogjort och motiverat för de val som gjorts, exempelvis att det funnits 
organisationer som hoppat av studien och hur detta har hanterats. Det har likaså 
utformats en detaljerad beskrivning av det analytiska tillvägagångssättet av 
intervjumaterialet för att påvisa transparens i studien. Dock var inte uppsatsparet 
välbekanta med analysmetoden sedan tidigare vilket kan ha medfört omedvetna 
misstag under analysprocessen. Studien har dessutom granskats av två 
studiekamrater med kunskaper inom området för att höja studiens pålitlighet. 
Studiekamraterna kände igen vad som beskrevs i studien och gav synpunkter på 
sådant vilket kunde förbättras, exempelvis att problematisera ytterligare och 
diskutera djupare kring metodologiska aspekter. Möjlighet att styrka och 
konfirmera innebär att forskaren säkerställer att denne agerat i god tro. Att uppnå 
objektivitet i kvalitativa studier är svårt då analysen av intervjuerna är subjektiva, 
dock har uppsatsparet ständigt ifrågasatt varandra för att säkerställa att personliga 
värderingar inte medvetet påverkat utförandet eller slutsatserna av studien.  
 
Vad gäller studiens äkthet, har det eftersträvats att redovisa en rättvis bild av 
informanternas upplevelser. Detta underlättades av att båda i uppsatsparet deltog 
under intervjuerna samt att det varit möjligt att återgå till transkriberingarna för 
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att garantera att informanternas svar uppfattats rätt. Det har även funnits möjlighet 
att kontakta informanterna vid otydligheter men denna möjlighet har inte behövt 
nyttjas. Informanterna har fått möjlighet att ta del av studiens resultatet vilket kan 
ha bidragit till att de fått ökad insyn i deras balans mellan arbetsliv och privatliv 
men också erhållit ökade kunskaper om hur andra chefer inom Investment 
Banking upplever sin WLB. Organisationen, vars HR-representant deltog i 
studien, har erhållit råd kring hur de kan arbeta för att främja balans mellan 
arbetsliv och privatliv för sina chefer. Dessa råd har bland annat innefattat att de 
bör anpassa sina WLB-initiativ efter varje individs enskilda behov samt 
eftersträva en stödjande organisationskultur som tillåter cheferna att ta del av 
dessa WLB-initiativ. Det har däremot inte vidtagits några aktiva åtgärder för att 
få varje enskild individ att förbättra sin WLB.  
 
Generalisering handlar om hur pass överförbara resultaten i en studie är till andra 
situationer än den som studerats (Bryman, 2011). Kritiker menar att det är 
omöjligt att generalisera från kvalitativa studier då urvalet sällan är representativt 
för populationen. Däremot menar Patel och Davidson (2011) att kvalitativa studier 
kan skapa förståelse för ett fenomen och de variationer som detta fenomen visar i 
förhållande till sin kontext. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det möjligt att 
genomföra tre former av generaliseringar vid kvalitativa studier. En av dessa 
former är analytisk generalisering vilket innebär att forskaren eller läsaren gör en 
bedömning i vilken mån studiens resultat skulle kunna användas i andra 
situationer än den som studerats. Analysen grundar sig i en jämförelse av likheter 
och skillnader mellan de olika situationerna. I denna studie har det eftersträvats 
att ge detaljerade beskrivningar av den kontext som cheferna verkar inom, vilket 
möjliggör för läsaren att avgöra hur pass generaliserbart resultatet är till en annan 
situation. Trots begränsningar att generalisera studiens fynd, är det viktigt att 
poängtera att studien har genererat kunskap och förståelse om ämnet vilket kan 
ses som värdefullt för de medverkande men även för andra organisationer vilka är 
verksamma inom Investment Banking.  
 
3.7 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska krav, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, har vid skapandet av intervjuguiden 
och genomförandet av intervjuerna tagits i beaktande. Dessa etiska krav har 
implementerats genom att samtliga informanter fick information om studiens 
syfte, förutsättningar för deras eventuella medverkan samt deras rätt att avbryta 
sin medverkan. Detta fick informanterna ta del av innan intervjun och samtliga 
erhöll ett utskrivet brev där detta framgick (se Bilaga 4). Samtyckeskravet 
uppfylldes genom att informanterna hade rätten att själva bestämma över sin 
medverkan, ingen av informanterna avbröt sin medverkan eller indikerade på att 
vilja det. Däremot valde två organisationer att avbryta sin medverkan innan 
intervjuerna genomförts. Konfidentialitetskravet respekterades genom att 
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uppgifter om informanter, företag och annan känslig information förvarades på ett 
säkert sätt för att obehöriga inte skulle få tag på denna information. Dessutom går 
det inte att utläsa namn på informanter eller företag i studien. Slutligen användes 
det insamlade materialet endast till studien och dess ändamål vilket förtydligades 
för samtliga medverkande. 
 
Kvale och Brinkmann (2014) skriver att forskaren bör ta etiska problem i 
beaktande under hela forskningsprocessen. Det går därmed att reflektera över om 
informanterna upplevde att deras deltagande var frivilligt eller om de kände sig 
tvingade då HR-avdelningen i den ena organisationen var delaktig i urvalet. Det 
är likaså möjligt att diskutera kring informanternas konfidentialitet då HR-
avdelningen är medvetna om vilka chefer som deltog i studien. Det har dock 
vidtagits aktiva åtgärder vilket har inneburit att informanterna tilldelats nya IP-
beteckningar för att omöjliggöra för organisationens HR-avdelning att avläsa vem 
som sagt vad, detta i syfte att behålla konfidentialiteten. Samma åtgärd har 
vidtagits när informanterna nämnt namn, företagsnamn eller talat om annan 
känslig information. HR-praktikern som deltog i studien är medveten om att 
denne är den enda individ som representerar organisationens arbete med WLB. 
Cheferna inom organisationen är dock inte medvetna om vem som ställt upp på 
intervju från HR-avdelningen. Vidare är det enbart uppsatsparet som har vetskap 
om vilka organisationer och informanter som deltagit i studien. 
 
Det har och kommer att vidtas ytterligare åtgärder i syfte att uppfylla 
Vetenskapsrådets (2002) etiska krav. När studien är framlagd och godkänd av 
examinatorn, kommer inspelningarna av intervjuerna att raderas med hänsyn till 
nyttjandekravet för att inte sprida vidare materialet. Genomgående vid skapandet 
av uppsatsen har det funnits ett kritiskt förhållningssätt och uppsatsparet har 
kontinuerligt ifrågasatt olika ställningstaganden med anledning av att uppfylla 
Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska krav. Denna hänsyn har exempelvis yttrat sig 
vid utformandet av studiens resultatkapitel då det valdes citat med omsorg och 
noggrannhet utan att konfidentialiteten skulle påverkas negativt. 
 
3.8 Litteratur och källkritik 
För att finna relevant litteratur har det genomförts sökningar i Linköpings 
Universitets allmänna databas, UniSearch, samt i specifika databaser som 
Emerald Insights och Science Direct. Genom att använda sökorden work-life 
balance, managers, finance, HR, family, investment banking, organizations samt 
Sweden och kombinationer av dessa sökord, har det varit möjligt att finna 
forskning som lämpade sig för studiens ändamål. Litteratur och forskning 
påträffades även via referenser som återfanns i artiklar och böcker. Dessutom 
ligger en arbetsmiljörapport från Finansförbundet till grund för studien. Den 
teoretiska referensramen har utvecklats med fler vetenskapliga artiklar för att 
kompensera för det något mindre omfattande empiriska materialet, sammanlagt 
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har ett 20-tal artiklar med koppling till WLB använts. Sökningarna efter forskning 
om WLB resulterade i cirka 29 000 nedslag, men när sökningarna riktades mot 
Investment Banking genererade det enbart 13 nedslag och dessa ansågs inte vara 
relevanta för studien eftersom de inte berörde forskningsfrågorna. Artiklarna som 
använts i studien har valts mot bakgrund av att dessa har fokuserat på chefer och 
inte uppfattats vara för snäva i sin inriktning. Forskningsartiklar vilka har valts 
bort är sådana som fokuserat på exempelvis enbart kvinnor eller män. Denna 
studie innefattar såväl män som kvinnor i olika livssituationer, varpå det ansågs 
vara viktigt att forskningen som skulle användas har samma fokus. Det finns en 
medvetenhet kring att all forskning som finns tillgänglig och kan vara användbar, 
inte har använts på grund av tidsbrist.  
 
Forskningen som har granskats och använts har främst genomförts i andra länder 
och kontexter, exempelvis Irland och Australien och inom såväl privat som 
offentlig sektor. Det är enbart en artikel som berör WLB i Sverige, dock är denna 
studie genomförd inom offentlig sektor. Mot bakgrund av detta, är det således 
möjligt att reflektera kring forskningens applicerbarhet för denna studie. Då 
majoriteten av forskningsartiklarna vars studier är genomförda i andra länder än 
Sverige, är det väsentligt att vara medveten om att överförbarheten till denna 
studies kontext kan vara begränsad. Dock är det viktigt att poängtera att det har 
gjorts medvetna val av forskningsartiklar samt att dessa bedömts i förhållande till 
studiens syfte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
21 

4 RESULTAT 
Detta kapitel presenterar vad som framkommit under intervjuerna med cheferna 
och HR. Först presenteras chefernas perspektiv och därefter HR-praktikerns 
perspektiv på work-life balance. Kapitlet har strukturerats upp efter de teman som 
uppstod från den tematiska analysen. Dessa teman är finansbranschen, den 
subjektiva upplevelsen av work-life balance, strategier för work-life balance, 
privatliv, välbefinnande, organisationskultur, organisationers interventioner, 
arbetsmiljöarbete samt kommunikation.  Slutligen ges en resultatsammanfattning 
vilken summerar det mest väsentliga som framkommit under intervjuerna.  
 
4.1 Work-life balance utifrån chefernas perspektiv 
Samtliga chefer som deltagit i studien arbetar inom Investment Banking med olika 
typer av arbetsuppgifter. Dessa innefattar bland annat att driva bankens 
finansieringsprojekt och hantera de legala risker som detta medför, köpa och sälja 
produkter såsom aktier, obligationer och ränta, säkra marknadsrisken, samt arbeta 
med strategiska frågor som rör hela avdelningen Investment Banking. Gemensamt 
för samtliga informanter är att de har liknande chefsuppgifter, exempelvis 
personalansvar, arbete med arbetsmiljö- och kompetensfrågor samt att stötta 
medarbetarna. Informanterna är både män och kvinnor och majoriteten av dem 
har lång erfarenhet inom finansbranschen och har arbetat flera år på samma 
arbetsplats.  
 
4.1.1 Work-life balance inom finansbranschen 
I intervjusvaren lyfts det fram att finansbranschen är en speciell bransch att arbeta 
inom. Dels finns många krav och regler att förhålla sig till och dels är branschen 
resultatfokuserad vilket innebär att det ställs krav på att prestera. Framförallt 
beskrivs avdelningen Investment Banking som en av de mest stressiga 
avdelningarna då det är långa och många gånger intensiva arbetsdagar. Cheferna 
berättar att deras arbetsdagar till stor del består av möten och det operativa arbetet 
får till viss del genomföras utanför arbetstid. Flera av cheferna äter sin lunch 
framför skrivbordet eller kombinerar lunchen med ett kundmöte. Det 
framkommer att det finns en ojämn arbetsbörda med två toppar varje år där 
arbetsuppgifterna och deadlines blir allt fler. Detta beror på att de är beroende av 
när deras kunder vill genomföra investeringar vilket många gånger sker under 
samma tidpunkter varje år.  
 
Cheferna uttrycker att arbetskulturen inom finansbranschen i Sverige skiljer sig 
från arbetskulturen internationellt. Det är en betydligt strängare arbetskultur i 
andra länder med högre krav på att arbeta långa dagar, prestera och visa sitt 
engagemang för organisationen. Däremot framhäver cheferna att finansbranschen 
i Sverige inte är en förebild för andra branscher gällande WLB samt att det finns 
mycket att förbättra inom området. Cheferna belyser den kultur som finns inom 
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finansbranschen:  
 
 (...) det är en speciell bransch just vad gäller kultur, den är väl säkert inte känd för 
 att vara affischbranschen för work-life balance egentligen. (IP 3) 
 
 Men i utlandet det som är där är att arbetskulturen är lite hårdare, strängare, ehm 
 och förväntar sig att människor ska arbeta mer arbetstimmar vara tillgängliga och 
 så vidare, och där är det lite mer liksom up or out mentalitet (...). (IP 2) 

 
Finansbranschen har förändrats till följd av finanskrisen, då arbetet bland annat 
har blivit mer tekniskt samt analytiskt och det ställs också många gånger krav på 
ingenjörskunskaper då arbetet till stor del handlar om att sitta vid flera 
datorskärmar och övervaka vad som händer på marknaden. Finanskrisen har 
likaså resulterat i att antalet arbetstagare minskat och idag är det färre antal 
personer som utför samma arbetsmängd som tidigare.  
 
 (...) den karaktären på jobbet har gått från det man ser i filmer typ Wall Street där 
 folk sitter och aa ute och sprutar champagne på krogen och de vanliga nidbilderna 
  till att ha gått till att vara mycket mer tekniskt och analytiskt, du sitter eh det är 
  mer ingenjörshållet, sitta och titta och övervaka, du sitter och tittar, du har sex-sju 
 skärmar som ger uppdaterad information, det börjar pipa om det är någonting som 
 börjar gå snett så att det är den, det är helt annorlunda från tidigare. (IP 6) 

 
Det beskrivs att finansbranschen antagligen kommer fortsätta att utvecklas och 
förändras. En chef säger att livsprioriteringar förändras vid föräldraskap och 
organisationer måste förhålla sig till detta om de vill behålla sina arbetstagare. 
Dessutom framhävs det att samhället ständigt förändras och det krävs mer 
specialistkunskaper inom olika yrken. Vid hög arbetsbörda blir det därför 
problematiskt att fördela arbetsuppgifter vidare till medarbetare då dessa inte 
alltid besitter rätt kunskaper för att utföra arbetet.  
 
4.1.2 Chefers upplevelser av work-life balance är subjektiv 
Definitionen av WLB skiljer sig mellan chefer men samtliga poängterar att det är 
subjektivt och att det i någon form handlar om att kunna separera på arbetsliv och 
privatliv, samt att den ena sfären inte ska “spilla över” på den andra. Olika stadier 
i livet kan påverka WLB och vad som efterfrågas, exempelvis framkommer det 
att flextid är mer önskvärt för de chefer som har familj än för de som är 
ensamboende. En chef beskriver att denne har lärt sig att det gäller att själv dra 
gränsen mellan arbetsliv och privatliv då andra tacksamt kommer att motta den 
tid du erbjuder, exempelvis vad gäller att ta på sig fler arbetsuppgifter eller umgås 
mer med familjen. 
 
Flera av cheferna arbetar 50-55 timmar per vecka fastän ordinarie arbetstid är 
omkring 40 timmar per vecka. Trots detta upplever cheferna relativt bra WLB och 
några av cheferna nämner att balansen inte nödvändigtvis behöver påverkas av 
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antalet arbetstimmar. Det handlar snarare om hur arbetssituationen upplevs, 
exempelvis att det ska kännas roligt att gå till arbetet. En av cheferna beskriver 
balans i livet i förhållande till antalet arbetstimmar på följande sätt: 
 
 (...) man känner att man inte har kontroll, man känner att folk kanske förväntar 
 sig saker man inte kan leverera eller att du helt enkelt känner att jag vill inte göra 
 det här, det är en, då har du inte balans i livet, då spelar egentligen ingen roll om 
 du jobbar 20 timmar i veckan eller om du jobbar 50 timmar (...). (IP 6) 
 
Cheferna beskriver att den ordinarie arbetstiden inte räcker till för att slutföra 
arbetsuppgifterna men detta beror främst på höga krav på sin egen prestation 
snarare än arbetsgivarens förväntningar. Arbetet som inte hinner genomföras 
under dagen, slutförs framförallt under kvällstid hemifrån. När cheferna beskriver 
hur en vanlig dag ser ut för dem, uppmärksammas att de använder uttryck som 
exempelvis “piskas upp på morgonen”, “sprungit från jobbet” och “sen hetsar jag 
hem”. 
 
En chef nämner att rollen som chef kan innebära två tjänster, dels den operativa 
tjänsten och dels chefskapet ovanpå det. Cheferna beskriver att arbetet är en viktig 
del av livet och det nämns att det är viktigt att arbeta för att leva men inte leva för 
att arbeta. Nedanstående citat belyser vikten av att känna balans mellan arbetsliv 
och privatliv: 
 
 (...) livet handlar inte bara om att jobba, utan det finns saker, man ska njuta i livet, 
 fritiden är viktig men det är olika på vilket sätt den är viktig. (IP 4)  
 
Cheferna säger att arbetsprestationen förbättras vid bra balans mellan arbetsliv 
och privatliv, och en chef beskriver förmågan att “sätta på en mask” på 
arbetsplatsen och inte låta sin egen obalans vara synlig för medarbetarna. Denna 
“mask” används främst under perioder med hög arbetsbörda och när det inte finns 
tillräckligt med tid till återhämtning. 
 
 (...) då kan du ju lägga på dig den fasaden i alla fall, som är liksom ett 
 proffsfilter av att ja men jag kan inte låta det här spilla ut på mina medarbetare 
  att jag tycker att jag jobbar mycket där dom kommer till mig och tycker dom 
 jobbar mycket. (IP 3) 
 
Det framkommer även att cheferna försöker uppmuntra nya och yngre 
medarbetare till balans mellan arbetsliv och privatliv då dessa tenderar att arbeta 
långa dagar i syfte att visa sin hängivenhet till organisationen. En av cheferna 
beskriver detta på följande sätt: 
 
 (...) våra nya medarbetare också som oftast sitter väldigt långt för att dom måste, 
 dom känner att dom vill komma in i det jobba hårt och så vidare så sitter, man ser 
 alltid dom tidigt inne och sent ut och är liksom sist ut av alla liksom ehm och 



 

 
24 

 alltså då vill man liksom försöka korta ned dom där extra timmarna (...). (IP 2) 
 
I citatet ovan framkommer betydelsen av att låta de nya och yngre medarbetarna 
lära sig från de som arbetat längre inom branschen. Några av cheferna berättar att 
de tidigare varit i samma position som de nya eller yngre medarbetarna och insett 
att det inte är hållbart att arbeta för mycket under en längre period. 
 
4.1.3 Chefers tillvägagångssätt för att hantera work-life balance 
Cheferna beskriver olika tillvägagångssätt för att uppnå WLB, där den nya 
teknologin lyfts upp som både en möjlighet och ett hinder för att koppla av. 
Teknologin möjliggör för chefer att arbeta hemifrån, exempelvis sena kvällar när 
barnen har somnat eller för att förbereda inför kommande arbetsdag. Vissa chefer 
hävdar att detta får dem att slappna av och känna kontroll över arbetssituationen. 
Detta kan illustreras genom en chefs uttalande: 
 
 Vi är ju mycket mer uppkopplade och eh frågar du mig, om jag skulle tycka att 
 det är skönt, så skulle jag snarare säga fy fan vad jag skulle vara stressad och 
 veta att jag skulle komma in på morgonen och ha 100 mail och varav något 
 kanske var en emergency från igår. (IP 6) 
 
Ytterligare ett tillvägagångssätt för att hantera WLB, är att resa mindre i tjänsten 
då detta upplevs som problematiskt för att få ihop livspusslet. En chef poängterar 
att denne kunde ha kommit längre i sin karriär om denne hade rest mer i arbetet 
men detta har aktivt valts bort då andra faktorer, exempelvis familjeliv, anses vara 
viktigare än arbetet. Flera chefer framhäver även att en partner kan underlätta 
känslan av WLB, framförallt då ansvaret för hemmet kan fördelas på båda parter. 
Detta är likaså fördelaktigt om deras barn blir sjuka och de behöver “vabba”. 
Cheferna uppmärksammar att de har möjlighet att “vabba” halvdagar och att deras 
partner kan göra detsamma. Detta innebär att cheferna kan arbeta halvdag på 
kontoret och hinna delta på möten som de behöver närvara på för att sedan 
fortsätta arbeta hemifrån. Vidare beskriver cheferna att prioritering och frihet att 
strukturera upp sin arbetsdag är en förutsättning för att hinna med arbete, familj 
och fritidsaktiviteter. En av cheferna beskriver sin möjlighet att kunna prioritera 
arbetsuppgifter: 
 
  (...) de här sakerna ska du på nåt sätt lösa, det är ju det kravet som kommer från 
 vår arbetsgivare, sen är det ju upp till mig att prioritera, sen kan ju jag göra det 
 här mer eller mindre bra (...). (IP 3) 
 
Några av cheferna berättar att träning är betydelsefullt för att uppnå WLB, oavsett 
om det endast blir ett kort träningspass innan arbetet eller under lunchen. En av 
cheferna berättar att denne upplever att det blir lättare att ta sig igenom 
arbetsdagen efter ett träningspass på morgonen. Cheferna beskriver även att det 
är betydelsefullt att umgås med familj och vänner då detta är ett sätt att koppla 
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bort tankarna från arbetet. Slutligen poängterar flera av cheferna att 
miljöomväxling är viktigt för att särskilja arbetslivet från privatlivet men att det 
också är ett sätt att återhämta sig. Miljöombyte kan innebära att spendera tid i 
skogen eller skärgården och en chef uttrycker “(...) jag är ute i skärgården en del, 
det är så jävla skönt att komma iväg” (IP 4).  
 
4.1.4 Chefers privatliv 
Det framkommer att vissa chefer har familj medan andra lever ensamma. Det 
varierar hur pass rikt fritidslivet är gällande specifika intressen men samtliga 
chefer upplever att fritiden är viktig och nödvändig då livet inte enbart anses bestå 
av arbete. Cheferna poängterar att hur tydlig gränsen mellan arbetsliv och 
privatliv behöver vara, varierar från person till person och för vissa chefer 
prioriteras inte den egna fritiden. Det lyfts upp att tillvaron förändras vid 
föräldraskap och cheferna prioriterar att spendera tid med sina barn framför 
egentid. När livsfärerna inte går ihop, lyfter cheferna upp att de tar hjälp av 
barnpassning och städservice för att hinna med såväl arbete som privatliv. En av 
cheferna med familj beskriver sin tid till fritidsintressen på följande sätt: 
 
 Så just nu, i den här fasen som jag tror att jag kommer bo i några år till, så finns 
 inte det inte mycket såhär och sen så gick jag och drejade och så gick jag en 
 fotokurs och så. (IP 3) 
 
Att vara tillgänglig för arbetsrelaterade ärenden under fritiden, skapar för vissa av 
cheferna obalans mellan arbetsliv och privatliv då de får svårigheter att koppla 
bort arbetet under fritiden. Cheferna har olika åsikter kring förväntningarna att 
vara tillgänglig och framförallt kommer dessa förväntningar från närmaste chef. 
En chef nämner att det finns förväntningar från kunderna på att vara tillgänglig 
utanför arbetstid. De upplevda förväntningarna att vara tillgänglig utanför 
arbetstid kan illustreras genom detta citat: 
 

(...) det händer att vissa kunder ringer ibland på helgerna, det finns en del kunder som 
ringer och ställer 17 frågor 22.00 liksom, då blir man slut men jag brukar alltid svara, 
jag tänker att jag har nytta av det någongång. (IP 4) 

 
Vidare lyfter cheferna att det har införts arbetsmiljörutiner som beskriver vilka 
kommunikationsmedel som ska användas för arbetsrelaterade ärenden på fritiden. 
För brådskande ärenden ska kommunikationen ske via telefon, vid övriga ärenden 
ska mejl användas och då finns inte förväntningar på att mottagaren ska besvara 
mejlet omgående.  

 
4.1.5 Chefers välbefinnande 
Överlag anser cheferna att deras hälsa är god men det poängteras att sömnen 
många gånger är bristfällig. En av cheferna nämner att det känns dåligt när det 
finns obalans mellan arbetsliv och privatliv och det är därför sömnen prioriteras 
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bort. Hos cheferna finns en medvetenhet om nackdelarna med att skära ned på 
antalet sovtimmar och kvaliteten på sömnen, dock uppstår dessa problem främst 
under perioder när cheferna har hög arbetsbelastning. Flera av cheferna säger att 
de önskar att få mer sömn då de upplever att det skulle öka deras välbefinnande, 
detta kan exemplifieras genom följande citat “(...) ganska frisk så, sen tror jag 
genuint att jag borde sova väldigt mycket mer” (IP 3).  
 
Cheferna berättar att det är subjektivt vad varje individ behöver för att må bra och 
kunna återhämta sig. Vissa chefer beskriver att de samlar energi genom att umgås 
med familj och vänner, läsa böcker eller träna, medan andra menar att den främsta 
återhämtningen innebär att ta det lugnt och inte göra något alls. En chef nämner 
att denne ständigt försöker ha jämn balans mellan arbetsliv och privatliv istället 
för att arbeta extremt mycket under vissa perioder och därefter ha en lång 
återhämtningsperiod.  
 
 Alltså jag försöker hålla någon form av rimlig nivå hela tiden snarare än och köra 
 slut på mig själv och sova i tre dar, det är väl individuellt hur man funkar. (IP 5) 
 
Det beskrivs att det kan vara en stress att inte kunna skingra tankarna från arbetet 
och en av cheferna berättar att denne varit nära på att “gå in i väggen” på grund 
av för hög arbetsbörda.  
 
 (...) jag hade en period förra året när jag höll på att gå in i väggen för då hade jag 
 så mycket att göra och det var bara mer som lades på mina axlar varje dag och det 
 tog aldrig slut, och jag bara jag skiter i det här, då vart jag rätt slutkörd faktiskt. 
 (IP 4) 

 
Det är enbart en av cheferna som berättar om att denne varit nära att drabbas av 
utmattning, däremot beskriver en annan chef att det troligtvis finns ett stort 
mörkertal gällande arbetstagares välmående. Denna chef säger att arbetstagare 
upplever en rädsla att deras karriär kan komma att påverkas negativt om de lyfter 
upp att de mår dåligt. Det beskrivs att det är väsentligt att göra detta ämne mindre 
tabubelagt och våga samtala om det.  
 
4.1.6 Organisationskulturens inverkan på chefers work-life balance 
Det framkommer att valet av arbetsgivare till stor del berott på slumpen och det 
har inte funnits några specifika skäl till varför cheferna sökt sig till dessa 
arbetsplatser. Majoriteten av cheferna har tidigare haft arbeten där de arbetat mer 
än vad de gör i dagsläget. En chef poängterar att den nuvarande arbetsplatsen, i 
jämförelse med den tidigare, upplevs som “semester” vad gäller antalet 
arbetstimmar: 
 
 (...) så när man kom hit och bara gud sitta och jobba 50 timmar i veckan, det är ju 
 rena semestern. (IP 3) 
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Fastän cheferna upplever att de arbetar mindre i sitt nuvarande arbete, finns 
fortfarande förväntningar och krav från deras arbetsgivare men dessa upplevs inte 
orimliga att uppnå. Däremot lyfter cheferna upp att det råder en resultatbaserad 
kultur där de har frihet under ansvar och möjlighet att själva planera sin arbetsdag. 
Vidare beskriver cheferna att det främst är närmaste chef som lägger grunden för 
organisationskulturen snarare än arbetsgivaren, samt att de upplever 
organisationskulturen som “snäll och förstående”. Cheferna poängterar att det är 
viktigt att erhålla stöd från chefskollegor och hjälpa varandra vid hög arbetsbörda. 
Det finns däremot skilda åsikter om huruvida andra chefskollegor har balans 
mellan arbetsliv och privatliv. Det beskrivs att chefskollegor med mer erfarenhet 
upplevs ha bättre balans då de har lärt sig att prioritera och hantera arbetet. 
Samtidigt uttrycks det att vissa chefer inte har balans och att dessa behöver lära 
sig att prioritera men även att arbetsgivare har ett ansvar i detta. En av cheferna 
beskriver sina chefskollegors balans i livet: 
  
 Nej jag tycker inte en del har, nej jag har sett många som absolut inte har, jag 
 tycker dom prioriterar fel eh men där tycker jag också att arbetsgivaren också 
 kan göra större, sätta lite mer tydliga instruktioner. (IP 6) 
 
4.1.7 Hur organisationen främjar chefers work-life balance 
Det finns blandade åsikter och olika grad av medvetenhet kring vad 
organisationen erbjuder för att främja WLB. De WLB-initiativ som några av 
cheferna är medvetna om är flextid, subventionerad städhjälp och barnomsorg, 
friskvårdsbidrag samt tillgång till gym. Det poängteras att fastän arbetsgivaren 
erbjuder WLB-initiativ, innebär det inte nödvändigtvis att arbetstagare nyttjar 
dem. En chef belyser att WLB är en viktig strategisk fråga och att ledningen måste 
visa hur organisationen ställer sig till WLB samt ha tydliga riktlinjer kring detta. 
Frågan om WLB anses även vara betydelsefull vad gäller att attrahera yngre 
talanger och en av cheferna beskriver att arbetsgivare måste visa hur de arbetar 
för att främja WLB: 
 
 (...) det måste finnas möjlighet för alla att kunna göra det här jobbet, att kunna få 
 ett familjeliv att funka och det tror jag kommer bli ännu viktigare för nya, yngre 
 människor och då gäller det att visa det från  toppen och inte bara säga det för 
 det gör alla, utan visa det. (IP 6) 

 

Cheferna berättar även att det är väsentligt att medvetengöra samtliga arbetstagare 
om deras egna balans då WLB anses vara subjektivt. De anser således att 
arbetsgivare bör erbjuda olika initiativ gällande WLB eftersom individer har olika 
behov. Däremot nämner en av cheferna att arbetsgivare framförallt bör fokusera 
på hur de kan avlasta sina arbetstagare på arbetet då det är mycket individuellt hur 
individer hanterar sitt fritidsliv. I detta arbete anser de att HR är en betydelsefull 
stödfunktion med rätt kunskaper för att kunna främja WLB. 
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 (...) det är så olika hur man hanterar delen utanför jobbet så man får nog så 
 företaget får väl fokusera på hur man får hur man kan avlasta medarbetare när 
 dom väl är på jobbet och det kan ju vara såna här stödfunktioner som till
 exempel HR. (IP 2) 
 
4.2 Work-life balance utifrån HR-praktikerns perspektiv  
I denna studie har en HR-praktiker, som blev utvald av sin organisation, fått 
representera hur denna organisation arbetar för att främja WLB hos sina chefer 
inom Investment Banking. HR-praktikern har grundläggande insikt i sin 
organisations arbete med WLB men detta har inte varit dennes huvudsakliga 
arbetsuppgift. 
 
4.2.1 Organisationens initiativ för att främja work-life balance hos chefer 
HR-praktikern beskriver att WLB innebär att kunna fungera i såväl sitt arbetsliv 
som privatliv och det är viktigt att ha ett liv utanför sitt arbete för att må bra.  
 
 (...) att man ska ha ett liv utanför banken för att kunna må bra och kunna fungera 
 på jobbet och fungera privat, det hänger ju ihop så att säga. (IP 1) 

 
Det finns en medvetenhet hos HR-praktikern att cheferna inom Investment 
Banking har hög arbetsbörda samt att de arbetar långa dagar, dock finns en 
osäkerhet kring vad dessa chefer önskar från organisationen för att uppnå bättre 
WLB. Framförallt finns ett övergripande arbetsmiljöarbete vilket bland annat 
berör frågan om balans mellan arbetsliv och privatliv. Däremot framgår det inte 
om det finns några specifika dokument kring WLB. De förmåner som erbjuds i 
syfte att främja chefers WLB är möjlighet till flextid, subventionerad städning, 
friskvårdsbidrag samt tillgång till gym. HR-praktikern säger att det krävs en 
anpassning av åtgärder för att förenkla chefers möjlighet att känna balans mellan 
arbetsliv och privatliv samt att organisationens arbete med WLB kan förbättras. 
Mot bakgrund av detta, önskar HR-praktikern att organisationen ska hitta fler 
tillvägagångssätt för att nå ut till chefer vad gäller just denna fråga.  
 
4.2.2 Work-life balance som del av arbetsmiljöarbetet 
HR-praktikern uttrycker en osäkerhet kring vilka förväntningar organisationen 
ställer på chefer inom Investment Banking. Arbetet med WLB sker främst som en 
del av organisationens arbetsmiljöarbete där balans lyfts fram som en egen 
friskfaktor. Varje år genomförs en arbetsmiljöundersökning för att kartlägga hur 
cheferna mår och det är främst upp till varje chef att genomföra denna 
undersökning då arbetsmiljöansvaret i organisationen är delegerat till cheferna. 
Därav fortbildas chefer kontinuerligt inom arbetsmiljöfrågor, exempelvis 
stresshantering, för att ett delegerat arbetsmiljöansvar ska vara möjligt. Utifrån 
arbetsmiljöundersökningen åtgärdas eventuella problem och det arbetas likaså 
förebyggande för att främja en god arbetsmiljö. HR beskrivs som en stödfunktion 
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för chefer vad gäller arbetsmiljöfrågor, dock besitter inte HR något ansvar för 
denna typ av frågor. Det poängteras även att facket har en viktig roll vid 
arbetsmiljöfrågor och dessa representerar arbetstagarna.  
 
Organisationen arbetar med en applikation (app) och HR-praktikern förklarar att 
det genom denna app är möjligt att få daglig information om chefers och 
medarbetares välbefinnande. Genom appen kan arbetstagarna även få tips, 
exempelvis hur de kan förbättra sin sömn, och organisationen kan då få en 
uppskattning om hur arbetstagarna mår vid olika tillfällen eftersom appen mäter 
hälsa över tid. HR-praktikern anser att denna app bidragit till en pågående 
diskussion kring arbetsmiljöfrågor och att detta inte enbart diskuteras en gång om 
året i samband med arbetsmiljöundersökningen. Det framhävs också att såväl 
chefer som medarbetare har ett ansvar att kommunicera vad gäller 
arbetsmiljöfrågor, exempelvis informera vid för hög arbetsbörda eller vid behov 
av hjälp att prioritera arbetsuppgifter. HR-praktikern belyser vikten av en 
kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare: 
 
 (...) på en dialog mellan chef och medarbetare och att båda har ett ansvar där att 
 flagga, medarbetarna har att flagga om nu är det ju för mycket, jag behöver hjälp 
 att prioritera eller eh… ja, ligger i skilsmässa exempel och bara hur det påverkar 
 är jätteviktigt. (IP 1) 

 
4.2.3 Att kommunicera gällande work-life balance 
HR-praktikern uttrycker att det krävs en ständig dialog mellan medarbetare och 
chef samt chef och övre chef för att främja WLB. Årligen genomförs 
utvecklingssamtal där en viktig del är att diskutera förmågan att kunna kombinera 
arbetsliv och privatliv samt vilka förändringar som kan behöva genomföras. Det 
framhävs att organisationen vid enstaka tillfällen informerat arbetstagarna centralt 
angående hälsofrämjande insatser men det är främst upp till varje individ att på 
egen hand ta reda på vad organisationen erbjuder.  
 
 (...) men sen så är det ju som mycket annat i den här banken att det är mycket 
 upp till var och en att, att ta reda på information själv (...). (IP 1) 
 
På organisationens intranät finns aktuell information kring de förmåner 
arbetstagarna kan ta del av, dock poängteras att det vore fördelaktigt med fler sätt 
att nå ut till chefer vad gäller organisationens initiativ att främja WLB. 
 
4.3 Resultatsammanfattning 
Kopplat till studiens första frågeställning, upplever cheferna sin möjlighet att 
balansera arbetsliv och privatliv som bra. Det framkommer dock att WLB är 
subjektivt och det som anses vara WLB för en individ, behöver inte nödvändigtvis 
uppfattas som WLB av en annan individ. Fastän flertalet av cheferna arbetar 50-
55 timmar per vecka, upplevs möjligheten till WLB som tillfredsställande och det 
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framkommer att antalet arbetstimmar inte behöver inverka negativt på förmågan 
att balansera arbetsliv och privatliv. Kopplat till studiens andra frågeställning, 
använder cheferna flertalet tillvägagångssätt vilka främjar möjligheten till WLB, 
där flextid, mindre resande och den nya teknologin lyfts fram. Att erhålla hjälp 
och stöd från kollegor vid hög arbetsbörda poängteras också som en viktig faktor 
för att uppnå WLB. Vid tillfällen när det finns obalans mellan arbetsliv och 
privatliv, är en strategi att minska antalet sovtimmar istället för att spendera 
mindre tid på arbetet eller med familjen. Vilka strategier som cheferna använder 
är individuellt och är beroende av vilken livssituation de befinner sig i. Slutligen, 
kopplat till studiens sista frågeställning, framkommer det att HR-praktikern anser 
att WLB är ett viktigt arbetsområde men idag finns det inget tydligt arbete med 
dessa frågor inom aktuell organisation då det främst ses som en del av det 
övergripande arbetsmiljöarbetet. Från chefernas perspektiv bör organisationen 
arbeta strategiskt med WLB och ledningen bör tydligt visa inställningen till WLB. 
Då individer har olika behov, menar cheferna att organisationen bör säkerställa 
att det finns initiativ vilka kan tillgodose samtliga arbetstagares behov. Även HR-
praktikern poängterar att det krävs individanpassade initiativ samt att  
organisationens arbete med WLB kan förbättras. 
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5 DISKUSSION 
Detta kapitel diskuterar och analyserar resultatet i förhållande till den teoretiska 
referensramen. Därefter förs en diskussion kring uppsatsens metodologiska val 
och avslutas med slutsatser samt förslag till framtida forskning.  
 
5.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen kommer problematisera och föra diskussioner utifrån 
chefernas och HR-praktikerns intervjusvar i förhållande till den teoretiska 
referensramen.  
 
5.1.1 Chefers upplevelser av work-life balance  
Utifrån studiens resultat uppmärksammas att WLB är subjektivt och skiljer sig 
mellan olika individer. Detta styrks av Chandra (2012) som beskriver att individer 
kan tolka WLB på olika sätt vilket grundas i att individer har olika behov beroende 
på stadium i livet. Även utifrån ett HR-perspektiv beskrivs det att organisationer 
består av individer med olika behov (Bolman & Deal, 2013). Utifrån dessa två 
resonemang, kan det således vara problematiskt att beskriva hur individer 
upplever WLB eftersom det skiljer sig åt. I denna studie har cheferna själva fått 
skatta sin balans mellan arbetsliv och privatliv, vilket Jones et al. (2016) menar är 
det vanligaste sättet att mäta WLB på. Detta skulle kunna hänga samman med att 
WLB är subjektivt och det ger därför en mer rättvis bild av detta fenomen om 
individen själv får skatta sin balans. Allvin et al. (2006) beskriver att det nya 
arbetslivet ställer högre krav på individer men trots detta upplever studiens chefer 
att de till stor del har balans mellan arbetsliv och privatliv fastän de arbetar mer 
än avtalad arbetstid. Detta går att reflektera kring då det framkommer att 
majoriteten av cheferna tidigare arbetat betydligt mer än vad de gör i dagsläget. 
Kan detta ha påverkat att cheferna upplever WLB fastän de arbetar mer än den 
ordinarie arbetstiden? Under intervjuerna uppmärksammades vissa uttryck som 
cheferna använde, exempelvis “piskas upp på morgonen”, vilket kan indikera på 
att deras liv är stressfullt. Det går därför att fundera över om de själva är medvetna 
om sin tillvaro eller om de har svårt att granska sin livssituation. Flera av cheferna 
framhäver att deras chefskollegor inte har balans mellan arbetsliv och privatliv 
vilket är intressant då de flesta upplever att de själva har WLB. Detta skulle kunna 
betyda att det är lättare att granska andras livssituation än sin egen.  
 

I intervjuerna framkommer att de flesta av cheferna arbetar mer än ordinarie 
arbetstid. Chandra (2012) skriver att en bakomliggande orsak till att arbeta långa 
dagar kan vara att individen känner sig tvingad att arbeta i syfte att visa sitt 
engagemang för organisationen men också för att det finns oro för den framtida 
karriären. Vidare skriver Murphy och Doherty (2011) att tidigare forskning visar 
att långa arbetsdagar är något chefer får acceptera då detta är en del av chefsrollen. 
Detta är inte något som sägs uttryckligen under intervjuerna, dock berättar 
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cheferna att de är måna om att utföra ett bra arbete samt att de är medvetna om att 
detta inte skulle vara möjligt att genomföra under ordinarie arbetstimmar. Det 
framkommer även att cheferna känner engagemang för sitt arbete då de beskriver 
att arbetet är en viktig del av deras liv samt att de är resultatfokuserade då cheferna 
berättar att de är måna om att leverera bra resultat. En intressant aspekt, är att 
antalet arbetstimmar inte behöver vara avgörande för WLB utan att detta påverkas 
mer av hur arbetstagaren trivs på arbetet och viljan att utföra ett bra arbete. I 
kontrast till detta, resonerar Sturges och Guest (2004) att antalet arbetstimmar 
påverkar hur den anställde upplever WLB. Dock menar Dyhre och Parment 
(2013) att det bör vara mer fokus på resultat än fysisk närvaro på arbetsplatsen för 
att främja WLB. Det är intressant att belysa att det finns skilda resonemang om 
antalet arbetstimmar påverkar WLB. Denna kontrast skulle kunna bero på att 
studien av Sturges och Guest (2004) är genomförd i Storbritannien och inte i 
Sverige. I denna uppsats framkommer att cheferna upplever att arbetskulturen är 
tuffare utomlands och att det bland annat ställs högre krav på att arbeta långa dagar 
samt att prestera. Detta stärker tanken om att det kan finnas en skillnad mellan 
olika länder vad gäller hur antalet arbetstimmar påverkar upplevelsen av WLB.  
Dock skulle denna skillnad likväl kunna vara kopplad till att upplevelsen av WLB 
är subjektiv. En reflektion utifrån detta, är att de chefer som är i behov av en tydlig 
gräns mellan arbetsliv och privatliv kan behöva avgränsa antalet arbetstimmar för 
att kunna uppnå WLB. Chefer som inte har samma behov av en distinkt gräns 
mellan sfärerna är kanske däremot inte i behov av att avgränsa antalet 
arbetstimmar utan passar på att arbeta när det passar dem.  
 

En av cheferna nämner förmågan att “sätta på sig en mask” på arbetet för att inte 
visa sin egen obalans för medarbetarna. Detta skulle kunna indikera att det finns 
förväntningar att leva upp till den ideala bilden av en bra chef. Detta resonemang 
går i linje med Ford och Collinson (2011) som beskriver att chefer försöker leva 
upp till förväntningar på hur en bra chef ska vara. Det ökade intresset för WLB 
har resulterat i att chefer upplever ångest på grund av att de känner krav på att 
leva upp till andras förväntningar både i arbetslivet och privatlivet. Detta menar 
Ford och Collinson (2011) skapar stress hos chefer och leder till minskad känsla 
av kontroll och självbestämmande. Det går likaså att diskutera om denna chef 
sätter på sig denna “mask” i privatlivet i syfte att leva upp till den ideala bilden av 
en bra partner, förälder eller vän. Vidare går det också att fundera över om orsaken 
till att denna chef döljer sin obalans för medarbetarna, grundar sig i att 
organisationen har en kultur eller inställning där det är tabu att visa sig sårbar. Det 
skulle likväl kunna vara ett personlighetsdrag som innebär att denne inte vill visa 
sig sårbar inför andra människor.  
 
Allvin et al. (2006) skriver att det nya arbetslivet präglas av otydliga krav och 
förväntningar vilket medför att individer arbetar mer än tidigare. Samtliga chefer 
upplever att de är betydelsefulla för sin arbetsplats och de är måna om att utföra 



 

 
33 

ett bra arbete. Det är intressant att problematisera om dessa otydliga gränser i 
arbetslivet har resulterat i att cheferna arbetar mer för att de känner sig 
betydelsefulla för organisationen eller om de är rädda för att bli utbytta mot 
individer vilka visar mer engagemang för arbetet och organisationen. Det nya 
arbetslivet kännetecknas av att gränsen mellan arbetsliv och privatliv blivit 
otydligare (Allvin et al., 2006) och detta överensstämmer med studiens empiri. 
Detta då cheferna uttrycker att den nya teknologin gjort det möjligt att arbeta 
hemifrån samt vara tillgänglig för arbetsrelaterade ärenden på fritiden, vilket 
medför att gränsen mellan sfärerna blir allt suddigare. Däremot behöver detta inte 
nödvändigtvis vara negativt då cheferna säger att det kan stressa dem mer att inte 
få arbeta under kvällstid och förbereda inför morgondagen, än att koppla bort 
arbetet helt under fritiden. Murphy och Doherty (2011) beskriver att den nya 
teknologin främjar WLB då arbetstagare kan arbeta på distans, men enligt Ford 
och Collinson (2011) bidrar detta till att människor arbetar mer än tidigare. Om 
empirin ställs mot teorin, blir det tydligt att det finns skilda åsikter kring 
betydelsen av en tydlig gräns mellan arbetsliv och privatliv. Behöver en otydlig 
gräns mellan arbetsliv och privatliv innebära sämre WLB? Med tanke på att WLB 
anses vara subjektivt, är det inte heller konstigt att det finns olika åsikter om 
teknologin främjar eller hindrar WLB. Mot bakgrund av detta, är det dock viktigt 
att belysa att somliga kan behöva en tydlig gräns mellan sfärerna för att uppnå 
WLB medan andra efterfrågar en otydlig gräns eftersom det kan främja deras 
WLB.  
 

Under intervjuerna framkommer att det finns en ojämn arbetsbörda inom 
Investment Banking då de är beroende av sina kunder och deras investeringar. 
Detta medför att det kan bli problematiskt för cheferna att ständigt uppleva WLB 
då arbetsmängden varierar inom denna bransch. Detta kan resultera i att gränsen 
mellan arbetsliv och privatliv blir otydligare under vissa perioder. Några av 
cheferna beskriver att denna otydliga gräns är fördelaktig då det underlättar för 
dem att kunna balansera arbetsliv och privatliv genom möjligheten att arbeta 
hemifrån. De chefer som har familj är måna om att umgås med barnen och detta 
blir enklare när det inte finns en skarp gräns mellan arbetsliv och privatliv med 
hänsyn till det arbete de har inom Investment Banking idag. För dessa chefer är 
det möjligt att arbeta hemifrån under kvällstid när deras barn sover vilket innebär 
att de inte förlorar värdefull tid att umgås med barnen. Allvin et al. (2006) menar 
att det kan vara fördelaktigt att inneha flera olika livsroller, såsom att vara chef 
och förälder, såvida positiv energi kan överföras mellan dessa roller.  
 
5.1.2 Chefers tillvägagångssätt för att hantera work-life balance 
I resultatet framkommer att cheferna har vissa tillvägagångssätt för att hantera 
WLB, varav en är att prioritera bort sömnen under perioder med hög arbetsbörda. 
Det går dock att ifrågasätta hur detta påverkar chefernas välbefinnande långsiktigt 
och om detta är en hållbar strategi för att skapa WLB. Utifrån ett utomstående 
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perspektiv går det också att diskutera om cheferna verkligen uppnår WLB om 
sömnen prioriteras bort. Cheferna poängterar att dålig WLB påverkar 
arbetsprestationen negativt och möjligtvis kan prestationen likaså påverkas av en 
längre period med dålig sömn. Andra strategier som cheferna beskriver är 
möjligheten till flextid, arbeta hemifrån samt resa mindre i arbetet. Allen (2001) 
hävdar att flexibla arbetsalternativ främjar WLB och utifrån chefernas upplevelser 
är detta kritiskt för att lyckas balansera sfärerna. Såväl empirin som teorin 
uppmärksammar att ensamboendes WLB kan hamna i skymundan för de individer 
vilka har familj. Några av cheferna lyfter att de som är ensamboende får högre 
arbetsbörda när kollegor med barn är hemma och “vabbar” vilket skapar stress 
hos båda parter. Wilkinson et al. (2017) beskriver att ensamboende upplever att 
andra arbetstagare förväntar sig att de inte har samma behov av flextid samt att de 
själva har svårt att avböja övertidsarbete. Det är lätt att WLB enbart blir en fråga 
som gäller arbetstagare med familj eller partner, men faktum är att detta berör 
samtliga arbetstagare. Darcy et al. (2011) menar att individer har olika 
prioriteringar under livscykeln och det går därför att reflektera kring betydelsen 
av att förstå att arbetstagare värdesätter olika saker i syfte att uppnå WLB. Några 
av cheferna beskriver att det är en viktig återhämtningskälla att umgås med 
familjen medan de chefer vilka är ensamboende återhämtar sig på andra sätt, 
exempelvis genom att träna eller umgås med vänner. Oavsett om cheferna har 
olika prioriteringar och återhämtar sig på olika sätt, innebär inte detta att det ena 
är viktigare än det andra utan varje individ måste få finna sitt sätt att uppnå WLB. 
 
I intervjuerna är det inte tydligt uttalat att chefernas kollegor är en viktig faktor 
för att de ska uppnå WLB, däremot går det indirekt att utläsa detta då cheferna 
beskriver att de tar hjälp av sina kollegor vid perioder av hög arbetsbörda. Indirekt 
framkommer även att chefernas närmaste chef har en betydande roll för om de ska 
uppnå WLB då de beskriver att det främst är deras chef som påverkar vilken kultur 
det finns på arbetsplatsen. Allen (2001) menar att informella kulturella 
värderingar i organisationen påverkar arbetstagarnas vilja att ta del av WLB-
initiativ. Detta innebär att de chefer vars närmaste chef uppmuntrar en stödjande 
organisationskultur, lättare kan ta del av de initiativ som erbjuds för att främja 
WLB. Det är intressant att reflektera över varför cheferna inte lyfter stöd från 
kollegor och närmaste chef som viktiga faktorer för att uppnå WLB. Är detta 
något de glömde nämna eller är de inte själva medvetna om den inverkan dessa 
har på deras möjlighet att uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv? 
 
I intervjuerna lyfts det fram olika strategier för WLB och samtliga chefer uppger 
att de har balans mellan arbetsliv och privatliv. Detta är dock intressant att 
problematisera utifrån ett utomstående perspektiv då det är flertalet faktorer som 
indikerar på att cheferna inte borde ha WLB. De sover lite, arbetar långa dagar 
samt har lite egentid och genom att granska deras livssituation bör de således inte 
ha WLB. Dock är det återigen väsentligt att poängtera att WLB är en subjektiv 
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upplevelse och här stärks uppfattningen om att balans skiljer sig mellan individer 
och det som uppfattas som balans för en individ, behöver inte innebära balans för 
en annan individ.  
 
5.1.3 Hur organisationen främjar chefers work-life balance 
HR-praktikern uttrycker att organisationen främst fokuserar på att främja en god 
arbetsmiljö snarare än att tillämpa specifika WLB-initiativ. Chandra (2012) 
beskriver att upplevelsen av WLB är subjektiv och detta kan göra det 
problematiskt att beskriva hur organisationer ska arbeta för att främja detta. 
Vidare beskriver Kossek et al. (2010) att WLB-initiativ är komplexa och tvetydiga 
vilket kan vara en bidragande faktor till att många organisationer väljer att inte 
arbeta med detta. Kan detta vara anledningen till att även denna organisation inte 
har ett tydligt arbete med WLB? Det kan likaså grunda sig i att organisationen har 
begränsade kunskaper om ämnet vilket resulterar i att de inte arbetar med dessa 
frågor enskilt utan integrerar dem i det övergripande arbetsmiljöarbetet. Empirin 
visar att samtliga chefer erbjuds samma WLB-initiativ i form av flextid, 
barnomsorg, städservice och tillgång till gym, men Darcy et al. (2011) hävdar att 
organisationer bör designa skräddarsydda WLB-initiativ för varje enskild individ 
snarare än att erbjuda samtliga arbetstagare samma universallösning. Mot 
bakgrund av detta, bör organisationer genomföra en kartläggning i syfte att ta reda 
på vad som efterfrågas av arbetstagarna. Fastän organisationer är medvetna om 
fördelarna med att främja WLB, förbises ibland dessa fördelar på grund av att det 
anses vara kostsamt att investera i detta. Det finns en medvetenhet kring att 
organisationer eventuellt inte har tid och resurser att genomföra en kartläggning, 
men utifrån ett HR-perspektiv är investeringar i arbetstagarna grunden till 
långsiktiga framgångar (Bolman & Deal, 2013). Detta är således ett argument för 
att avsätta tid och resurser till att kartlägga individers specifika behov och 
önskningar. Ett förslag är att skicka ut ett formulär eller genomföra enskilda 
samtal med samtliga arbetstagare där de har möjlighet att berätta vad de 
efterfrågar i form av WLB-initiativ. Genom detta får organisationen reda på vad 
deras arbetstagare behöver för att uppnå WLB. Dock bör det poängteras att detta 
kan bli problematiskt i praktiken då det som tidigare nämnt, kan vara svårt för 
cheferna att reflektera över sin egen livssituation. Om cheferna inte är medvetna 
om sin egen obalans, kan det därmed bli svårt för dem att själva avgöra vad de är 
i behov av för att uppnå WLB. Organisationen skulle därför kunna ge förslag på 
vad de kan erbjuda för olika WLB-initiativ för att därefter gemensamt diskutera 
med arbetstagaren vilka av dessa initiativ som just denna individ är i behov av.  
 
I resultatet lyfts att chefernas arbetsdagar till stor del består av möten, och Drew 
och Murtagh (2005) skriver att organisationer bör reducera antalet möten 
alternativt förlägga dem inom en viss tidsram för att främja WLB. Ett förslag är 
således att organisationen inför riktlinjer när möten får förläggas eftersom det 
skulle gynna de chefer som av olika anledningar behöver anlända senare till 
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arbetet samt att det skapar utrymme för dessa chefer att hinna genomföra övriga 
arbetsuppgifter under arbetstid. Det finns en medvetenhet kring att detta förslag 
kan innebära begränsningar och svårigheter på grund av att mötena enbart får 
förläggas under vissa klockslag under dagen. Vidare beskriver Brough och 
O'Driscoll (2010) att de vanligaste WLB-interventionerna är barnomsorg, tillgång 
till gym, strukturera om arbetstider samt ett stödjande ledarskap. I empirin 
framkommer att flera av dessa initiativ erbjuds av organisationen i dagsläget men 
initiativen betraktas främst som en del av det övergripande arbetsmiljöarbetet. Det 
uppmärksammas likaså att det finns olika grad av medvetenhet hos cheferna kring 
dessa initiativ, framförallt är det upp till cheferna att själva söka upp denna 
information. Darcy et al. (2011) poängterar att ledningen måste arbeta med WLB 
på strategisk nivå och likaså uppmuntra samtliga arbetstagare att nyttja de WLB-
initiativ som implementerats av organisationen. HR-praktikern nämner att det är 
organisationens chefer som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågor 
där WLB är en del och HR agerar chefsstöd vid behov. Det går att reflektera över 
om det är tillräckligt att HR enbart är chefsstöd, arbetar alla chefer med frågor 
gällande WLB och är de medvetna om och när de är i behov av stöd? Detta är 
även intressant att belysa utifrån Bolman och Deals (2013) HR-perspektiv, då det 
finns en risk att arbetstagare väljer att lämna organisationen om de upplever att  
arbetsgivaren inte tillgodoser deras behov.  
 
Dyhre och Parment (2013) beskriver att dagens arbetstagare ställer högre krav på 
att känna balans mellan arbetsliv och privatliv och det är således högst kritiskt att 
chefernas närmaste chef besitter rätt kunskap för att arbeta med frågor rörande 
WLB då detta kan vara avgörande för om arbetstagare väljer att stanna kvar i 
organisationen.  Det är även väsentligt att arbetet med WLB påbörjas på 
ledningsnivå samt att ledningen utformar dokument eller riktlinjer vilka 
genomsyrar hela organisationen. Dock betonar Kossek et al. (2010) att det 
kulturella stödet är av mest betydelse för att arbetstagare ska nyttja WLB-initiativ 
och mot bakgrund av detta, är det således viktigare att arbeta med 
organisationskulturen än att endast förlita sig på WLB-policyer och initiativ. Det 
anses därför att ledningen likväl måste arbeta med organisationskulturen om det 
ska vara möjligt att dra nytta av WLB-initiativ och dess fördelar (Kossek et al., 
2010) men också för att kulturen styr vilken typ av beteende som är önskvärt inom 
organisationen (Alvesson & Sveningsson, 2016). Vidare poängterar Ford och 
Collinson (2011) att det är viktigt att ifrågasätta den nuvarande strukturen och 
traditionella former av kontroll om WLB ska nyttjas av arbetstagare. Om en 
arbetstagare nyttjar implementerade WLB-initiativ, innebär det inte att denne är 
mindre engagerad i sitt arbete och detta är något såväl Allen (2001) som Brough 
och O’Driscoll (2010) problematiserar. Cheferna förklarar att det råder en speciell 
kultur inom Investment Banking som innebär att arbeta långa och intensiva dagar. 
Denna kultur skulle möjligtvis kunna inverka på chefernas uppfattning av att de 
måste arbeta många timmar i syfte att visa sitt engagemang för arbetet och 
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organisationen. Under intervjuerna beskrivs det att finansbranschen inte är en 
förebild för andra professioner vad gäller WLB, men cheferna anser att 
diskussionen om WLB är betydelsefull och att den måste vara levande för att 
medvetandegöra ämnet och dess betydelse.   
 
I intervjuerna framkommer att cheferna tycker att det är viktigt att uppleva balans 
mellan arbetsliv och privatliv samt att de värdesätter sitt fritidsliv. Dyhre och 
Parment (2013) beskriver att arbetsgivare måste möta arbetstagares krav för att 
betraktas som attraktiva och Greenblatt (2002) menar att yngre generationer 
ställer högre krav vad gäller WLB. Utifrån ett HR-perspektiv, finns risk att 
arbetstagare väljer att lämna organisationen om de inte erbjuds vad de behöver för 
att må bra (Bolman & Deal, 2013). Det är således av högsta vikt att organisationer 
satsar på WLB-initiativ för att betraktas som en attraktiv arbetsgivare av såväl 
nuvarande som potentiella arbetstagare. HR-praktikern berättar att det årligen 
genomförs utvecklingssamtal och att det under dessa samtal diskuteras kring hur 
chefernas WLB kan förbättras. Dessa utvecklingssamtal skulle kunna ses som ett 
sätt att bemöta arbetstagarnas ökade krav på att bli sedda och hörda av sin 
arbetsgivare vad gäller WLB-frågor. Ett förslag är att genomföra strukturerade 
samtal vid flera tillfällen under året för att kontinuerligt fånga upp förändrade 
behov hos cheferna. Trots att det finns en kontinuerlig dialog kring WLB, kan 
inbokade samtal säkerställa att frågan rörande WLB inte prioriteras bort. Detta 
medför även att det blir ett konkret forum att diskutera dessa frågor vilket idag 
saknas.  
 
Cheferna lyfter att de på egen hand måste dra gränsen mellan arbetsliv och 
privatliv då ingen annan kommer att göra det åt dem. Dagens arbetsliv präglas av 
otydliga förväntningar från arbetsgivare (Allvin et al., 2006) och Ellström et al. 
(2016) menar att organisationer måste tydliggöra vilka förväntningar de har på 
sina chefer då detta kan påverka deras hälsa positivt. Utifrån dessa resonemang, 
är det möjligt att reflektera över om ett tydliggörande av förväntningar skulle 
kunna bidra till att cheferna upplever ett ökat stöd från sin arbetsgivare och om 
det därmed blir enklare för dem att dra gränsen mellan arbetsliv och privatliv. Det 
skulle således också underlätta för cheferna om förväntningar tydliggjordes 
eftersom de då skulle veta vad som förväntas av dem, vilket kan minska eventuell 
stress. Cheferna berättar att de brukar säga åt nya och yngre arbetstagare på 
arbetsplatsen att gå hem då dessa tenderar att arbeta långa dagar. Detta kan 
återigen indikera på att det är lättare att uppmärksamma att andra individer 
behöver bättre balans mellan arbetsliv och privatliv än att granska sig själv. Det 
är intressant att reflektera kring detta resonemang, att det är enklare att granska 
andra individer än att rannsaka sig själv, och detta skulle möjligtvis kunna grundas 
i att WLB är ett känsligt ämne. En av cheferna lyfter att det måste bli mindre 
tabubelagt att tala om ohälsa och WLB är en aspekt att tala om vad gäller just 
detta. Genom att våga tala om detta ämne, kan det bli mindre tabubelagt och 



 

 
38 

förhoppningsvis kan det även resultera i att individer vågar att rannsaka sin egen 
livssituation.  
 
5.1.4 Organisationskulturens påverkan på chefers work-life balance 
Cheferna berättar att valet av arbetsgivare främst berott på slumpen. Detta är 
intressant att problematisera då denna intervjufråga lades till efter att informanten 
i pilotstudien beskrev att många individer inom finansbranschen väljer arbetsplats 
baserat på kulturen i organisationen. Det är därför intressant att belysa att valet av 
arbetsplats inte var avgörande för studiens chefer men att resultatet hade kunnat 
se annorlunda ut om andra chefer hade intervjuats. Vidare framkommer att det 
enbart är vissa chefer vilka nyttjar de initiativ som organisationen erbjuder och 
Peeters et al. (2009) skriver att om det endast är vissa arbetstagare som använder 
WLB-initiativ som organisationen implementerat, är detta inte tillräckligt för att 
främja WLB. Vidare poängteras att organisationskulturen påverkar arbetstagarna 
samt att de som tar del av WLB-initiativ tror att detta kan komma att påverka dem 
negativt. Darcy et al. (2011) beskriver att många organisationer har en 
organisationskultur där den fysiska närvaron på arbetsplatsen avgör hur lojal 
arbetstagaren är. Detta innebär att arbetstagare vilka nyttjar WLB-initiativ kan 
uppfattas som mindre lojala eftersom de spenderar mindre tid på arbetsplatsen. 
Organisationernas syn på att arbetstagare nyttjar WLB-initiativ är inget cheferna 
lyfter upp. Det går däremot att diskutera om det finns en underliggande kultur som 
gör att vissa chefer inte nyttjar dessa initiativ eller om det istället beror på att 
cheferna inte anser sig vara i behov av dessa. Det skulle likväl kunna bero på 
bristfällig kunskap om vilka initiativ som existerar.  
 
Cheferna förklarar att det råder en resultatbaserad kultur inom deras organisation 
samt att de har möjlighet att på egen hand planera sin arbetsdag. Det beskrivs att 
om cheferna presterar, är det acceptabelt om de lämnar arbetsplatsen tidigare eller 
arbetar hemifrån. Empirin går i linje med Dyhre och Parments (2013) 
resonemang, vilka menar att organisationer bör fokusera på vad arbetstagarna 
presterar och inte hur många timmar de spenderar på arbetsplatsen. Det nya 
arbetslivet präglas av att individer själva måste planera och strukturera sitt arbete 
(Allvin et al., 2006), men klarar alla individer dessa ökade arbetskrav? Studien av 
Drew och Murtagh (2005) uppmärksammar att det behöver ske en 
kulturförändring på strategisk nivå för att organisationer istället ska betona 
prestation och resultat. Den insamlade empirin visar att chefernas organisation har 
en kultur som fokuserar på resultat snarare än antalet arbetade timmar vilket 
cheferna upplever som positivt. Däremot är det viktigt att poängtera att 
uppsatsparet uppfattar studiens chefer som ambitiösa och drivna eftersom de är 
måna om att utföra ett bra arbete. Chefernas engagemang för arbetet är 
fördelaktigt ur organisationens perspektiv men kan likväl resultera i att cheferna 
arbetar ännu mer eftersom de är måna om att leverera bra resultat. Detta leder 
fram till ett resonemang kring att organisationer måste utforma tydliga riktlinjer 
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kring vad de förväntar sig att sina chefer ska prestera. Detta beskrivs utifrån ett 
HR-perspektiv som en utmaning, då det är en balansgång för organisationer att få 
arbetstagarna att må bra samtidigt som de ska utföra ett bra arbete.  
 
Cheferna förklarar att deras närmaste chef har större inverkan på dem än vad deras 
arbetsgivare har. I kontrast till detta, argumenterar Drew och Murtagh (2005) att 
det är ledningen som ska uppmuntra chefer att nyttja WLB-initiativ. Utifrån 
empirin är det tydligt att det inte enbart är tillräckligt med ledningens stöd, utan 
även närmaste chef måste uppmuntra användandet av WLB-initiativ. I 
intervjuerna säger cheferna att det är en förstående kultur inom organisationerna 
och detta är en viktig byggsten gällande WLB. Däremot saknas ett tydligt 
strukturellt arbete med WLB då HR-praktikern menar att detta främst betraktas 
som en del av det övergripande arbetsmiljöarbetet. Utifrån detta, går det därför 
resonera kring att organisationen skulle gynnas av att skapa tydliga strategier för 
arbetet med WLB för att kunna dra nytta av de fördelar som detta kan generera 
långsiktigt. Enligt Dyhre och Parment (2013) kan organisationers arbete med 
WLB även bidra till bättre förmåga att lyckas såväl attrahera som behålla 
medarbetare. 
 
5.2 Metoddiskussion 
Metoddiskussionen kommer kritiskt diskutera och problematisera uppsatsens 
metodologiska val och hur dessa kan ha påverkat studien.  
 
5.2.1 Urval 
Den ursprungliga idén var att genomföra en studie vilken ämnade att undersöka 
hur chefer inom Investment Banking upplever WLB och empirin skulle grunda 
sig i tre olika organisationer med totalt 12 intervjuer. Då två organisationer avbröt 
sin medverkan och den organisation som tillkom vid ett senare skede endast kunde 
bistå med en informant, är det således möjligt att diskutera om antalet informanter 
var tillräckligt stort i förhållande till studiens syfte då det endast var fem chefer 
och en HR-praktiker som medverkade. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att 
antalet informanter styrs av studiens syfte och bör vara tillräckligt stort att 
forskaren kan få en korrekt inblick i det som studeras. I denna studie hade det 
således varit fördelaktigt med fler informanter. Då en av de studerade 
organisationerna hade tackat ja och intervjuerna hade bokats, var det inte heller 
aktuellt att ändra eller justera målgruppen för studien. Dessvärre kunde inte den 
tillkomna organisationen erbjuda möjligheten att intervjua HR-praktiker, vilket 
resulterade i att enbart en HR-praktiker intervjuades. Det hade varit gynnsamt 
med fler HR-praktiker för att erhålla bredare material om hur organisationer 
arbetar med WLB och därav bättre kunna besvara studiens tredje frågeställning. 
Fastän det går att diskutera antalet informanter, har samtliga intervjuer genererat 
rik och fyllig information vilket kan anses till viss del väga upp bristen på 
informanter. 
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En annan aspekt vilken går att problematisera är att en HR-avdelning varit 
delaktig i urvalet av informanter. Detta kan ha inverkat på informanternas vilja att 
delta och känslan av konfidentialitet. Det går också att reflektera över om 
informanterna valdes för att de var tillgängliga eller om de valdes med anledning 
av att de redan anses ha bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Då det var 
problematiskt att få tag på informanter vilka hade tid att bli intervjuade, ansågs 
det överkomligt att HR-avdelningen var delaktiga i urvalet. Dock finns det en 
medvetenhet kring att urvalet kan ha påverkat resultatet. Det går även att 
reflektera kring varför det var problematiskt att få organisationer inom Investment 
Banking att ställa upp på intervju. Kan det bero på att dessa organisationer är 
medvetna om att deras chefer arbetar mycket och de känner oro för vad som skulle 
kunna framkomma under intervjuerna? Det kan då vara enklare för organisationer 
att blunda för att det kan finnas en problematik än att få reda på sanningen och 
faktiskt behöva agera. En annan orsak till detta skulle även kunna vara att våren 
är en problematisk tid för cheferna att ställa upp på intervju då de som tidigare 
nämnt har hög arbetsbörda då. 
 
Vidare är det intressant att diskutera om intervjuerna skulle genererat annan 
information och om resultatet skulle sett annorlunda ut om endast kvinnor eller 
män, alternativt individer med samma familjesituation deltagit. Däremot belyser 
studien en bredare målgrupp då informanterna är såväl män som kvinnor och har 
olika familjesituationer. Detta innebär att studien kan vara överförbar till fler 
individer samt att fler utomstående kan vara intresserade av studiens resultat även 
om det inte går att generalisera resultatet. Om studien riktat in sig på exempelvis 
kvinnor med familj är det möjligt att individer som inte är kvinna eller har barn, 
upplever att denna studie och dess resultat inte är aktuellt för dem. Därför anses 
det att denna studie kan vara användbar för en bredare målgrupp. 
 
5.2.2 Datainsamlingsmetod 
Studiens datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer och detta 
ansågs vara lämpligt då studiens fokus var att erhålla kunskap om informanternas 
subjektiva upplevelser av fenomenet WLB. Efter genomförda intervjuer styrktes 
valet av metod då det framkom ny information under intervjuerna som 
uppsatsparet inte fokuserat på innan, exempelvis hur organisationskulturen 
inverkar på WLB. Denna nya information hade eventuellt inte varit möjlig att 
erhålla med ett kvantitativt tillvägagångssätt. Genom semistrukturerade intervjuer 
var det också möjligt att få djupare förståelse för informanternas upplevelser och 
undersöka det vidare om något uppfattades som intressant, exempelvis ställdes 
följdfrågor kring chefernas möjlighet att “vabba” då detta påverkade deras 
arbetsbörda. Det går dock att problematisera studiens tillvägagångssätt då 
intervjuer kan anses vara tidskrävande för såväl forskare som informanter. Detta 
var påtagligt då det var svårt att erhålla informanter vilka hade möjlighet att 
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avsätta tid för en intervju. Vidare kan fenomenet WLB vara ett känsligt ämne att 
diskutera och det kan finnas risk att informanterna upplever att intervjupersonerna 
intränger på privatlivet. Ingen av informanterna uttryckte detta men däremot fick 
uppsatsparet uppfattningen av att en av informanterna inte ville berätta mer 
ingående om dennes fritid i relation till sitt arbetsliv. I övrigt uppfattades 
informanterna som engagerade och villiga att besvara de frågor som ställdes. 
Detta bidrog till att intervjupersonerna inte behövde dra ut svaren från 
informanterna. Vidare går det att diskutera att vid val av annat tillvägagångssätt, 
exempelvis en enkätstudie, hade det kunnat vara möjligt att nå ut till fler 
informanter vilket kunde ha möjliggjort att generalisera resultatet till alla chefer 
inom Investment Banking.  
 
5.2.3 Undersökningens genomförande samt bearbetning och analys  
Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser med syfte att underlätta 
för informanterna då de slapp att ta sig från arbetsplatserna under arbetstid. Detta 
medförde dock att intervjupersonerna inte kunde styra över intervjumiljön men 
detta anses inte ha medfört några nackdelar då konferensrummen var ostörda. 
Under intervjuerna deltog två intervjupersoner vilket anses ha varit positivt då 
detta gav två perspektiv på vad informanterna berättade samt möjliggjorde för en 
diskussion inom uppsatsparet kring hur informanternas svar skulle tolkas. Det var 
likaså fördelaktigt att intervjupersonerna hade ansvar för varannan intervju då 
detta skapade en lättsam stämning samt bidrog till att en i intervjuparet fick 
möjlighet att slappna av. Båda intervjupersonerna var bekanta med intervjuguiden 
och kunde inflika vid behov för att hjälpa den som hade ansvar för intervjun. Detta 
var en möjlighet som utnyttjades vid olika tillfällen under intervjuerna beroende 
på hur pass fylliga svar informanterna gav på den specifika frågan. Däremot kan 
intervjusituationen uppfattas som formell med två intervjupersoner (Lindelöw, 
2016), vilket kan ha medfört att informanterna upplevt intervjuerna som mindre 
avslappnade. Dock anses fördelarna med två intervjupersoner väga upp för 
nackdelarna, bland annat att informanternas svar kunnat diskuteras och tolkas från 
mer än ett perspektiv.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att intervjupersonernas kunskap om ämnet 
är viktigt samt att det krävs övning för att bli duktig på att intervjua. Båda 
intervjupersonerna i denna studie hade begränsade erfarenheter kring att 
genomföra intervjuer, vilket kan ha påverkat hur informanterna upplevde 
intervjusituationen. Dock var båda intervjupersonerna pålästa om hur en bra 
intervjusituation skapas, exempelvis att skapa en avslappnad stämning samt vara 
väl förtrogen med intervjuguiden (Bryman, 2011), och det eftersträvades därför 
att följa detta. Dessutom genomfördes en pilotstudie där intervjupersonerna fick 
öva på att genomföra en intervju vilket medförde att båda kände sig väl förberedda 
inför de riktiga intervjuerna. Trots intervjupersonernas begränsade erfarenheter 
av att genomföra intervjuer, framkom öppna och fylliga svar från informanternas 
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sida vilket kan tyda på att de upplevde en avslappnad intervjusituation. Om 
informanterna hade upplevt att intervjupersonerna agerat oprofessionellt eller att 
intervjusituationen var stel, hade de eventuellt inte varit lika villiga att dela med 
sig av sina upplevelser. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att 
intervjupersonens kroppsuttryck och reaktioner kan påverka informanternas svar, 
vilket är viktigt att belysa då informanterna kan ha upplevt intervjusituationen på 
olika sätt eftersom det var två olika intervjupersoner. Vidare är det viktigt att 
framhäva att fokus varit att få förståelse för den enskilde individens upplevelse av 
WLB och det har därför krävts olika tekniker från intervjupersonerna i syfte att 
skapa denna förståelse, exempelvis omformulera frågor eller ställa följdfrågor för 
att få djupare svar. Informanterna använde emellanåt facktermer vilka var svåra 
för intervjupersonerna att förstå på grund av bristande kunskaper om finans och 
Investment Banking. Om intervjupersonerna hade varit mer insatta i branschen, 
hade möjligtvis bättre följdfrågor kunnat ställas vilket kunnat generera ännu rikare 
information. 
 
Innan studien påbörjades, fanns inga kunskaper om att det existerar arbetstoppar 
inom Investment Banking och att en av dessa arbetstoppar faller under den 
tidsperiod som intervjuerna för denna studie skulle genomföras. Detta medförde 
svårigheter att få tag på informanter och om uppsatsparet hade varit medvetna om 
detta tidigare, hade eventuellt ett annat tillvägagångssätt valts. Den tematiska 
analysmetoden vilken har nyttjats i studien, beskriver Braun och Clarke (2006) 
som flexibel och kan generera fyllig information. Dock kan denna analysmetod 
sakna tydliga riktlinjer gällande metodens tillvägagångssätt, vilket kan ses som 
problematiskt. Braun och Clarke (2006) menar att det är svårt för andra forskare 
att göra en bedömning av forskningens kvalitet om det inte finns tydliga 
beskrivningar av hur forskaren gått tillväga i analysprocessen. I uppsatsen har det 
således tydligt beskrivits vilka steg och förfaranden som genomförts, vilket kan 
underlätta för andra forskare att bedöma hur pass trovärdiga studiens resultat är. 
Dock bör det tilläggas att det fanns begränsade kunskaper kring att genomföra en 
tematisk analys då uppsatsparet inte arbetat med denna analysmetod tidigare. 
Därför har analysen av intervjuerna genomförts gemensamt vilket möjliggjort att 
diskutera empirin och eventuella oklarheter för att tillsammans komma fram till 
de tolkningar som gjorts. Därmed har det funnits en överensstämmelse i analysen 
av intervjuerna inom uppsatsparet.  
 
5.3 Slutsatser 
Denna studie har undersökt chefers upplevelser av WLB, vilka strategier de 
använt i syfte att uppnå WLB samt hur deras organisation arbetar för att främja 
detta. Resultatet pekar tydligt på att upplevelsen av WLB är subjektiv och vad 
som är balans kan således variera. Cheferna upplever till stor del WLB trots långa 
arbetsdagar och hög arbetsbörda, vilket skiljer sig från den forskning som legat 
till grund för studien då det har poängterats obalans i flertalet av 
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forskningsartiklarna. Den utveckling som skett inom finansbranschen efter 
finanskrisen, överensstämmer med de ökade krav som det nya arbetslivet ställer 
på arbetstagare. Trots detta, blir en slutsats att arbetsuppgifterna och antalet 
arbetade timmar inte nödvändigtvis behöver inverka negativt på känslan av balans 
mellan arbetsliv och privatliv.  
 
Ytterligare en slutsats är att det kan vara lättare att granska andra individers 
livssituation än sin egen och att cheferna möjligtvis inte har bra balans mellan 
arbetsliv och privatliv som de själva anser eftersom olika faktorer i empirin, 
exempelvis sömnbrist och brist på egentid, tydligt indikerar detta. I resultatet 
framkommer att cheferna emellertid använder olika tillvägagångssätt för att uppnå 
WLB, bland annat framhävs den nya teknologin, flextid och minskat resande i 
arbetet. Dock använder cheferna även andra tillvägagångssätt för att uppnå WLB, 
exempelvis stöd från kollegor. Detta uttrycks inte ordagrant under intervjuerna 
men det går indirekt att antyda att även denna faktor är betydelsefull då cheferna 
tar hjälp av sina kollegor vid perioder av hög arbetsbörda. Beroende på var i 
livscykeln chefen befinner sig, har det visat sig att olika strategier är 
betydelsefulla, och detta stärker uppfattningen att WLB är subjektivt.  
 
Idag finns det inget tydligt arbete med WLB inom chefernas organisation vilket 
skulle kunna bero på att organisationen har bristande kunskaper och begränsade 
resurser. Framförallt ses arbetet med WLB som en del av det övergripande 
arbetsmiljöarbetet, dock framkommer att chefernas organisation erbjuder vissa 
incitament som skulle kunna tolkas som WLB-initiativ och dessa initiativ skulle 
med fördel kunna framhävas mer av organisationen. En slutsats är att ledningen 
bör skapa ett tydligt strategiskt arbete med utarbetade riktlinjer och dokument för 
organisationens inställning till WLB och hur de ställer sig i denna fråga. Detta då 
tidigare forskning pekar på att ett tydligt strategiskt arbete kan bidra till att 
organisationen kan dra nytta av fördelarna WLB kan generera.  
 
Studien visar att chefernas organisation har en “snäll och förstående” kultur och 
det är framförallt chefernas närmaste chef som påverkar kulturen. Därför är en 
slutsats att organisationskulturen och chefskapet är avgörande för om 
organisationens WLB-initiativ ska nyttjas av cheferna. Dock bör det finnas en 
kombination av strategiskt arbete, stödjande organisationskultur samt chefskap 
för att organisationens arbete med WLB ska bli framgångsrikt.  
 
Sammanfattningsvis indikerar studien tydligt på att WLB är en fråga som berör 
samtliga chefer inom organisationen, oavsett livssituation. Utifrån HR-
perspektivet är alla människor olika och för att bli en attraktiv arbetsgivare måste 
detta beaktas. Därmed är en viktig slutsats att organisationens WLB-initiativ bör 
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anpassas efter varje enskild individ i den mån det är möjligt, även om detta kan 
vara svårt i praktiken.  
 
5.4 Framtida forskning 
Utifrån studiens resultat framkommer det att chefers upplevelser av WLB är 
subjektiva och det hade således varit intressant att genomföra en jämförande 
studie mellan män och kvinnor i syfte att se om upplevelsen av WLB skiljer sig 
mellan könen. I studien framkommer även att nyanställda inom Investment 
Banking många gånger arbetar långa dagar. Ett förslag på framtida forskning är 
att studera nyanställdas syn på WLB och deras motiv till varför de ägnar mycket 
tid åt arbetet. Tidigare forskning beskriver att chefskap kännetecknas av att arbeta 
långa dagar och det anses därför vara spännande att studera chefers upplevelser 
av WLB inom andra avdelningar i banken eller andra professioner för att finna 
likheter och skillnader vad gäller chefers upplevelser av WLB. Intresset för 
fenomenet WLB växer och blir allt viktigare för de generationer vilka intar 
arbetsmarknaden, det anses således vara viktigt att fortsätta studera och forska 
inom ämnet.  
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BILAGA 1  
 
Missivbrev 
 
Hej XX, 
 
Vi är två sista års studenter på Personal- och arbetsvetenskapsprogrammet vid 
Linköpings Universitet och ska nu skriva vår kandidatuppsats. Uppsatsen ska 
beröra området work-life balance för chefer i finansbranschen och inom 
avdelningen Investment Banking och det är därför vi kontaktar er.  
 

Finansförbundets arbetsmiljörapport från 2016 visar att 41 % upplever att 
privatlivet blir påverkat till följd av arbetslivet. Dessutom visar forskning att 
medarbetare som har svårigheter att balansera arbetsliv och privatliv presterar 
sämre och är mindre effektiv. Det ökar likaså sannolikheten för hälsoproblem hos 
dessa medarbetare. Vi anser därför att det är av högsta vikt att undersöka HR-
praktikers och chefers upplevelser kring work-life balance samt bidra till en ökad 
förståelse och kunskap om ämnet. För er som arbetsgivare, kan detta arbete leda 
till att ni får en kunskap om era chefers upplevelser kring work-life balance samt 
praktiska implikationer om hur ni kan främja era chefers möjlighet att kombinera 
arbetsliv och privatliv.  
 
Vi skulle vara tacksamma om ni/era chefer inom avdelningen Investment Banking 
vill bidra till utförandet av denna uppsats och bidra till forskningen. Vi skulle vilja 
genomföra en intervju med en representant från er HR-avdelning samt två eller 
tre stycken intervjuer med chefer inom avdelningen Investment Banking under v. 
16.  
 
Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar! 
 
Med vänliga hälsningar 
Catrin Bartold, 07X-XXX XXXX, xxx@student.liu.se 
Louise Nordin, 07X-XXX XXXX, xxx@student.liu.se 
Linköpings Universitet 
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BILAGA 2 
 

Intervjuguide Chef 
 
Hej och vad roligt att du ville ställa upp på en intervju. Den här intervjun syftar 
till att undersöka hur chefer inom Investment banking upplever sin balans mellan 
arbetsliv och privatliv. Din arbetsplats kommer att få tillgång till vår uppsats när 
vi har fått den godkänd av vår examinator vilket blir under sommaren.  
 
Vi kommer att spela in intervjun för att lättare kunna bearbeta och analysera 
materialet men dina svar kommer behandlas konfidentiellt och endast användas 
för detta ändamål. Är det okej för dig? Du ska även veta att din medverkan är 
frivillig och vill du inte besvara en fråga eller vill avbryta intervjun, är det bara att 
säga till. Inspelningen kommer raderas. Intervjun kommer ta cirka 45 minuter och 
det är jag XXXX som kommer att hålla i intervjun och XXXX kommer att ta 
anteckningar och flika in vid behov. Har du några funderingar eller är du redo att 
köra igång? 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR 
Jag tänkte att vi kunde börja med några bakgrundsfrågor. 
 
1. Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 
 
2. Hur kommer det sig att du valt att jobba på just denna arbetsplats? 
 
3. Skulle du kunna beskriva dina arbetsuppgifter? 
- Vad gör du i ditt chefskap? 
- Hur många medarbetare har du ansvar för? 
- Har du arbetat på liknande sätt du började på denna arbetsplats? (T.ex. mer 
övertid, mindre raster) 
 
WORK-LIFE BALANCE 
Nu tänkte jag att vi ska prata om frågor som rör din balans mellan arbetsliv och 
privatliv. 
 
4. Skulle du kunna berätta om hur en vardag ser ut för dig? 
- Vad gör du på din fritid? 
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- Hur ser din familjesituation ut? 
 
5. Hur många timmar arbetar du per vecka? (Hur många timmar ska du arbeta 
per vecka) 
- Arbetar du övertid? (Ja - varför?) 
- Tycker du att arbetsdagen räcker till för att hinna med allt du vill göra?  
- Arbetar du även på helger? Om ja, jobbar du hemifrån eller på kontoret? 
 

6. Upplever du att du är betydelsefull för företaget? 
- Varför då? 
- På vilket sätt? 
 
7. Vad innebär balans mellan arbete och privatliv för dig? 
- Upplever du att du har balans? (inverkar arbetsliv på privatliv eller vice 
versa) 
- Tycker du att det är viktigt att ha balans mellan arbetsliv och privatliv? 
 

- Hur gör du för att uppnå denna balans? (Strategier?) 
Eller 
- Skulle du kunna vidareutveckla varför du inte upplever balans? 
- Vad är det som kan störa balansen? 
 

8. Vad har fritiden för betydelse för dig? 
 

9. På vilket sätt tycker du att balansen påverkar din arbetsprestation? 
(Förbättrad/försämrad prestation) 
 
10. Hur upplever du att balansen mellan arbete och privatliv påverkar ditt 
välbefinnande?  
 
11. Upplever du att din arbetsgivare underlättar balansen mellan arbetsliv och 
privatliv?  
- På vilka sätt? 
- Finns det några policyer/dokument gällande balansen mellan arbetsliv och 
privatliv? 
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- Tar du del av det som erbjuds? 
- Finns det något du vill att företaget inför gällande work life balance? 
- Finns det något du vill att företaget ändrar gällande work life balance? 
- Kan du nämna faktorer på arbetet som skulle behöva finnas för att du skulle 
uppleva balans?  
 
12. Upplever du att dina chefskollegor har balans mellan arbetsliv och privatliv? 
- På vilket sätt? 
 
13. Hur återhämtar du dig? 
Ge exempel 
 
14. Är du tillgänglig för arbetsrelaterade ärenden på din fritid? 
- På vilket sätt? (t.ex. mobilen på, stänger ner mailen) 
- Känner du förväntningar från din arbetsgivare eller kollegor att du bör vara 
tillgänglig på din fritid? 
Om ja: tycker du att det här inverkar på din förmåga/möjlighet att koppla av? 
Om nej: känner du förväntningar från din arbetsgivare eller kollegor att du bör 
vara tillgänglig på din fritid? 
 
För att runda av intervjun så har vi pratat mycket om hur du upplever din 
balans mellan arbetsliv och privatliv. 
15. Hur skulle du beskriva din hälsa?  
     
ÖVRIGA FRÅGOR 
16. Är det något du vill tillägga? 
 
Tack för att du tog dig tiden att besvara våra frågor! 
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BILAGA 3 
 

Intervjuguide HR 
 
Hej och vad roligt att du ville ställa upp på en intervju. Den här intervjun syftar 
till att undersöka hur organisationen arbetar för att främja chefers balans mellan 
arbetsliv och privatliv. Ni kommer att få ta del av vår uppsats när vi har fått den 
godkänd av vår examinator vilket troligtvis lär bli under sommaren.  
 

Vi kommer att spela in intervjun för att lättare kunna bearbeta och analysera 
materialet men dina svar kommer behandlas konfidentiellt och endast användas 
för detta ändamål. Är det okej för dig? Du ska även veta att din medverkan är 
frivillig och vill du inte besvara en fråga eller vill avbryta intervjun, är det bara att 
säga till. Inspelningen kommer raderas. Intervjun kommer ta cirka 45 minuter och 
det är jag XXXX som kommer att hålla i intervjun och XXXX kommer att ta 
anteckningar och flika in vid behov. Har du några funderingar 
eller är du redo att köra igång? 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR 

1. Hur länge har du arbetat inom organisationen? 
 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

3. Hur mycket arbetar du med frågor rörande balansen mellan arbetsliv och 
privatliv? 
- Finns det någon som har specifikt ansvar för detta? 
 
WORK-LIFE BALANCE 
4. Vad är balans mellan arbetsliv och privatliv för dig? 
 

5. Vad är balans mellan arbetsliv och privatliv för organisationen? 
 

6. Upplever du att era chefer har svårigheter att balansera arbetsliv och privatliv?  
- Har någon chef lyft denna problematik med dig eller någon av dina kollegor? 
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7. Har ni gjort någon kartläggning över hur era chefer mår? 
Om ja: Hur då? 
 
8. Arbetar ni med att främja balansen mellan arbetsliv och privatliv för era 
chefer? 
Om ja: Hur arbetar ni med detta? 
- Är balansen mellan arbetsliv och privatliv en viktig fråga i din organisation? 
- Policyer, dokument, riktlinjer om work-life balance? (Konkreta mål) 
- Varför arbetar ni på detta sätt? 
- Hur får era chefer ta del av ert arbete?  
- Vad tycker era chefer om ert arbetssätt kring detta? 
- Utvärderar ni era insatser? 
- Finns det något att förbättra eller förändra med ert arbete kring balansen 
mellan arbetsliv och privatliv? 
 
Om nej: Varför gör ni inte det?  
- Planerar ni att börja arbeta med work-life balance? 
 
9. Vilka förväntningar har ni på era chefer? 
- Att de ska arbeta övertid, vara tillgängliga, inte besvarar mail på helger mm  
 
På universitetet har vi läst kurser som berör vikten av hälsofrämjande åtgärder. 
10. Hur ser du på hälsofrämjande åtgärder? 
 
ÖVRIGA FRÅGOR 
11. Är det något du vill tillägga? 
 
Tack för att du tog dig tiden att besvara våra frågor! 
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BILAGA 4 
 

Brev som lämnades på intervjun 
 
Hej! 
 
Tack för att du vill ställa upp på intervju. Vi vill att du ska vara medveten om att 
deltagandet i studien är frivilligt och att du när som helst kan avbryta din 
medverkan. Dina svar kommer behandlas konfidentiellt och i uppsatsen kommer 
inte enskilda personer att kunna identifieras. Det som framkommer under 
intervjun kommer enbart användas för denna studie. Om du skulle komma på 
något du vill tillägga efter intervjun, får du gärna höra av dig till oss.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Catrin Bartold, xxx@student.liu.se 
Louise Nordin, xxx@student.liu.se 
 


