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Sammanfattning 

Svårigheter att hitta balansen mellan familjelivet och arbete kan vara en anledning till 

att rollkonflikter uppstår och leder till sämre välbefinnande. Det jämställdhetspolitiska 

målet i Sverige ger kvinnor större chans att delta i utformningen av samhället och 

subventionerad förskoleverksamhet och lagstadgad rätt till deltid underlättar 

barnomsorg och ger stöd för föräldrar att kunna kombinera arbete och familjelivet, samt 

att anta karriärmöjligheterna. Studier har visat samband mellan individers välbefinnande 

och arbetsförhållanden, samt familjeförhållanden, men det är få studier som jämför detta 

samband bland individer i högre arbetspositioner. I denna studie ligger fokus på 

sambandet mellan arbetsförhållanden, familjeförhållanden och välbefinnandet hos 

chefer i Sverige, och om sambanden kan förklara könsskillnaden i välbefinnande. 

Genom att tillämpa teorin om konflikt mellan arbete och familj, Work-Family Conflict, 

fördjupas förståelsen för hur arbetsförhållanden och familjeförhållanden skapar 

rollkonflikter som sedan påverkar välbefinnandet. Genom linjära regressionsanalyser av 

data från Levnadsundersökningen (LNU) indikerar studiens resultat att 

familjeförhållanden inte visar någon betydelse för chefers välbefinnande och därför inte 

heller på könsskillnaden i välbefinnande. Däremot visar resultaten att chefer som arbetar 

färre timmar och är mer missnöjd med sin lön har ett sämre välbefinnande. Resultaten 

visar att kvinnliga chefer både arbetar färre timmar och är mer missnöjd med sin lön i 

större utsträckning än manliga chefer, vilket förklarar en del av könsskillnaden i 

välbefinnande. 

Nyckelord 
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Inledning 

Sverige är känt för sin höga grad av jämställdhet och har innehaft fjärdeplatsen på World 

Economic Forums lista över de mest jämställda länderna sedan år 2009 (World Economic 

Forum, 2016). Det övergripande jämställdhetspolitiska målet i Sverige är att kvinnor och män 

ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv (Statistiska centralbyrån, 2016). 

Tidigare förvärvsarbetade kvinnor inte i lika stor utsträckning som idag delvis på grund av 

föreställningen att kvinnans roll är att ta hand om hushållet. När kvinnor kom ut på 

arbetsmarknaden fick de låga löner, men med tiden har detta förbättrats och idag är nästan 

lika många kvinnor som män sysselsatta. Cirka 77 % av den vuxna, kvinnliga befolkningen är 

sysselsatta. Motsvarande siffra bland män är 82 % (Statistiska centralbyrån, 2014). Det är 

även vanligt med kvinnliga chefer och en förklaring till detta kan vara att arbetsgivare 

uppfattar att ett jämställt ledarskap kan leda till ekonomiska fördelar (OECD, 2009a). Dock 

dominerar män fortfarande när det gäller chefspositioner, speciellt högre chefspositioner, trots 

att svenska kvinnor har högre utbildning än svenska män (Statistiska centralbyrån, 2014). 

 

Studiens fokus är att undersöka könskillnaden i välbefinnande hos chefer och vilka faktorer 

som kan påverka denna könsskillnad. När kvinnor började förvärvsarbeta i högre utsträckning 

var det fortfarande kvinnans ansvar att ta hand om hushållet, men idag är denna föreställning 

inte lika stark. Detta har lett till att kvinnor och män har fått flera roller. För att få en 

fördjupad förståelse för vad det innebär används i denna studie rollteori, en användbar ram för 

att förstå hur män och kvinnor balanserar flera roller. Enligt rollteori har individen en konstant 

mängd tid och energi, vilket innebär att flera roller såsom familje- och arbetsroll ger en risk 

för rollkonflikter och överbelastning. På samma sätt innebär brist på energi risk för konflikter 

som leder till stress och ångest. Detta teoretiska resonemang stöds av forskningsresultat som 

visar att flera roller leder till konflikter och överbelastning vilket får negativa konsekvenser 

för välbefinnandet i form av till exempel högre stress, ökad depression och lägre energinivåer 

(Googins, 1991 se Grant-Vallone & Donaldson, 2001). Forskning tyder också på att 

könsskillnaden i hushållsarbetstid är en av anledningarna till könsskillnaden i psykiska besvär 

(Boye, 2010). 
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Konflikt mellan familje- och arbetsroll kan enligt tidigare studier leda till ohälsa, men hur det 

påverkar individer på högre arbetspositioner där arbetskraven är mycket högre är fokus i just 

denna studie. Tidigare studier visar att chefer rapporterat en bättre hälsa i jämförelse med 

andra klasspositioner (Borrell m.fl., 2004). En förklaring till detta är att de mest vanliga 

orsakerna till sjukskrivningar är psykisk ohälsa och belastningsskador, men en chef lider 

sällan av belastningsskador på grund av andra mer kvalificerade arbetsuppgifter. Enligt Borell 

m.fl. (2004) är det särskilt manliga chefer som rapporterar en bättre hälsa i jämförelse med 

andra klasspositioner och detta samband är inte lika tydlig för kvinnliga chefer. En svensk 

studie (Björklund m.fl., 2011) visar att kvinnliga chefer i både kommunal sektor och landsting 

rapporterar sämre generell hälsa i jämförelse med manliga chefer. Kvinnor är i jämförelse 

med män oftare sjuknärvarande (går till jobbet trots att de borde stanna hemma), rapporterar 

sämre generell hälsa och är i större utsträckning mer utmattade än vad de manliga cheferna är. 

I jämförelse med män rapporterar kvinnor dessutom mer sjukskrivning och sömnproblem på 

grund av jobbrelaterade tankar, samt beskriver även oftare att kraven från arbetet påverkar 

familjen negativt. Liknande resultat kunde även hittas i svensk studie av Nyberg m.fl. (2015), 

där välbefinnande undersöktes hos män och kvinnor på chefspositioner och icke 

chefspositioner.  

 

Denna studie kommer att använda teorin om konflikt mellan arbete och familj (Work-Family 

Conflict, härefter förkortad WFC). Teorin kommer att användas i syfte att undersöka om 

konflikten mellan arbete och familj är en förklaring till könsskillnaderna i välbefinnande 

mellan kvinnor och män när det gäller chefspositioner. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån analyser av arbetsbelastningen i hemmet undersöka 

könskillnaden i välbefinnande hos individer i chefspositioner givet arbetsbelastningen på 

jobbet. Detta utifrån en frågeställning om hur faktorer i hemmet kan påverka välbefinnandet 

hos kvinnor och män i chefspositioner. 
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Avgränsning och definitioner 

Det som studeras är välbefinnande, arbetsförhållanden och familjeförhållanden. I denna studie 

kommer välbefinnande att mätas med hjälp av en indexvariabel, psykisk ohälsa. Psykisk 

ohälsa kan förstås på flera olika sätt och gränsar mot begrepp såsom lycka och psykisk 

sjukdom, men i denna studie kommer det innebära olika besvär i form av trötthet, 

sömnbesvär, nervösa besvär, depression och överansträngning. Den litteratur som använts i 

studien har därmed avgränsats till att gälla texter om detta. Vad gäller teorin finns det inga 

direkta mått för att mäta WFC i de data som används i denna studie, vilket gör det omöjligt att 

specifikt mäta konflikterna mellan arbetsförhållanden och familjeförhållanden. Denna studie 

kommer därför att avgränsas till att analysera arbetsförhållanden i yrkesarbetet och 

arbetsbelastningen i hemmet. Arbetsförhållanden avser arbetstider, inflytande, flexibilitet och 

tillfredställelse med lön. Familjeförhållanden avser antal barn i hemmet, timmar i veckan som 

spenderas på arbete i hushållet såsom städning, matlagning, reparation och underhåll, men 

även skötsel av barn. Studien är avgränsad till Sveriges befolkning, men urvalet är något litet 

vilket skapar en begränsning i generaliserbarhet. 

Disposition 

Studien inleds med ett teoriavsnitt som behandlar teorin och tidigare forskning. Sedan 

presenteras hypoteserna och deras motiveringar i denna studie. Därefter kommer 

metodavsnittet, där metoder för studien och de data och variabler som bearbetats presenteras. 

Efterföljande är avsnittet om resultatet, där resultatet för varje hypotes presenteras i form av 

deskriptiva tabeller och regressionsanalyser med en avslutning som sammanfattar resultaten. 

Till sist följer avsnittet om diskussion med återkoppling till teori och förslag till framtida 

forskning. 
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Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för den teori som används i studien. Därefter presenteras tidigare 

forskning och motivering till hypoteserna. Avsnittet avslutas med en sammanställning av 

hypoteser. 

Work-Family Conflict (WFC) 

Work-Family Conflict är en term som oftast används för att beteckna konflikten mellan 

arbetet och familjen. Det beskrivs som ett resultat av en samverkan mellan stress i familj- och 

arbetsdomäner (Renshaw, 1976 se Bruck m.fl., 2002) eller en typ av konflikt mellan flera 

roller som är oförenliga i något avseende (Greenhaus & Beutell, 1984). Tidigare forskning har 

visat att anställda som rapporterat hög WFC även har rapporterat lägre nivå av välbefinnande 

(Grant-Vallone & Donaldson, 2001) och även konflikt, stress och nervösa besvär är relaterade 

till WFC (Grzywacz & Marks, 2000). Efter flera studier har forskare identifierat tre 

dimensioner av WFC. (Greenhaus & Beutell, 1984; Bruck m.fl., 2002) 

• Tidsbaserade konflikter -  Uppstår då den tid som krävs på en aktivitet i en roll hindrar 

uppfyllandet av ansvaret i en annan roll. 

• Beteendebaserade konflikter - Uppstår då beteendet i en roll inte kan justeras för att 

vara förenligt med beteendet i en annan roll. 

• Ansträngningsbaserade konflikter - Uppstår då trycket från en roll stör uppfyllande av 

kraven från en annan roll. 

Genom att undersöka de tre olika konflikterna, kan man uttala sig om Work Interferes with 

Family (WIF) eller Family Interferes with Work (FIW), det vill säga om aktiviteter i arbetet 

stör aktiviteter i familjen eller tvärtom. 

Belastning från familjerollen 

Den stress som kommer från familjeansvaret reducerar den energi och tid som kan utövas på 

arbetet. Det innebär att en individs energi och tid som skulle användas på en roll, istället 

används på en annan roll. En hög nivå av familjeansvar kommer alltså kräva att det tillbringas 

mer tid på familjen vilket i sin tur gör att stress ökar. Denna stress följer med vid bytet av roll 
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till arbetsrollen och ökar nivån av FIW. Forskning visar att överbelastning i föräldrarollen är 

en orsak till WIF och FIW (Frone m.fl., 1997). 

 

Individer med hög FIW har följande egenskaper: Högt engagemang i familjedomänen, 

familjen kräver mycket tid, lite stöd från familj, oenighet med familjen eller make, spända 

förhållanden osv. (Parasurman & Simmers, 2001). En metaanalys av dessa familjevariabler 

visar att familjerollen är signifikant korrelerad med tre typer av FIW som tidigare nämnts: 

tidsbaserade, beteendebaserade och ansträngningsbaserade konflikter (Byron, 2005). 

 

Barnskötsel är en av de grundläggande och huvudsakliga ansvarsområdena i en familj. Därför 

drar studier om barnomsorg stor uppmärksamhet. Teoretiskt sett ökar ansvaret för barnomsorg 

riskerna för FIW (Bedeian m.fl., 1988). Barnomsorg brukar mätas genom antalet barn i en 

familj, men även barnens ålder. Ju yngre barnet är, desto mer är barnet beroende av 

föräldrarna. Förskolebarn är i behov av att deras föräldrar anstränger sig mer och spenderar 

mer tid med dem. Spädbarn och förskolebarn har de högsta kraven på tid och energi från sina 

föräldrar. Barns ålder har betydande effekt på WFC, speciellt moderns WFC. En mor med 0-

12-åriga barn har enligt tidigare forskning visat högst WIF och FIW. När barnen växer upp till 

13-18 år gamla, minskar de två typerna av WFC. Män har i tidigare studier inte varit utsatta 

för WFC i lika stor utsträckning som kvinnor, men flera studier visar att WFC påverkar både 

kvinnor och män (Eagle m.fl., 1997). 

 

Belastning från arbetsrollen 

Tidigare forskning har studerat sambandet mellan WFC och vissa arbetsbelastnings-relaterade 

faktorer i form av till exempel arbetskrav, arbetshängivenhet, arbetsengagemang och 

arbetslojalitet. Genom undersökningar har man lagt märke till att individer med hög grad av 

dessa faktorer visar högre WFC än andra (Zhang & Liu, 2011; Yang m.fl., 2000). Hall & 

Richter (1988) uppgav att ju mer tid en individ ägnar i sin arbetsroll, desto större chans är det 

att arbetet kommer emellan familjerollen och då uppstår WIF. Med andra ord är hög 

hängivenhet till arbete en anledning till problem i familjelivet och resulterar i WFC. Höga 

arbetspositioner med höga arbetskrav och ansvar leder troligtvis till långa arbetstider, övertid 

och överbelastning som i sin tur kan leda till högre WFC och negativa konsekvenser för 

välbefinnandet (Parasurman & Simmers, 2001). 
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Kritik mot forskning kring Work-Family Conflict 

Flera forskare som studerat WFC har kritiserat både teorin och metoden. Exempelvis har de 

tre olika dimensioner av WFC som tidigare nämnts: tidsbaserade, ansträngningsbaserade och 

beteendebaserade konflikter fått olika mycket uppmärksamhet. Tidsbaserade och 

ansträngningsbaserade konflikter har i jämförelse med beteendebaserade konflikter fått mer 

uppmärksamhet, vilket innebär brist på studier gällande beteendebaserade konflikter 

(Dierdorff & Ellington, 2008). 

 

Vad gäller det teoretiska delen av WFC har tidigare forskning varit något otydlig med svar på 

när, hur och varför vissa faktorer leder till WFC. Barnomsorg är ett exempel på familjeansvar 

som föräldrar har, men vad det innebär för dem är något otydligt. Det kan innebära mer 

ansvar och stress men kan även ha positiva effekter. Tidigare forskning visar att antalet barn 

är korrelerat med WFC, men hur, varför och under vilka villkor det påverkar WFC är något 

som endast kan spekuleras om och inte bekräftas (Zhang & Liu, 2011). 

 

Metoden för WFC har blivit kritiserad av flera forskare till exempel Frone m.fl. (1992) och 

Carlson & Kacmar (2000). Frone m.fl. (1992) menar att metoden för WFC är relativt 

beroende av självrapportering och det är problematiskt på grund av att individer har en 

tendens att rapportera på ett sätt som gynnar dem. Ett annat problem är att de flesta WFC-

studier använder tvärsnittsdesign alltså att insamling av data sker vid ett tillfälle och Frone 

m.fl. (1997) menar att det kan leda till svårigheter att bestämma riktningen på 

orsakssambandet. Carlson & Kacmar (2000) kritiserade att flera befintliga undersökningar om 

WFC använder integrerad WFC-skala utan någon riktning till WIF eller FIW. Det är ett 

problem med tanke på att arbete och familj påverkar varandra, vilket innebär att när integrerad 

WFC-skala används blir det svårt att skilja dem åt vid analyser av kausala samband. Det finns 

dock, enligt Carlson & Kacmar (2000),  några forskare som har skapat en ny WFC-skala, som 

inte bara involverar riktningen för WFC, alltså WIF och FIW, men även tidsbaserade, 

ansträngningsbaserade och beteendebaserade konflikter, vilket är något som nyare studier kan 

använda. En annan brist är att relativt få studier utnyttjar flera mått eller rapporter från andra 

för att kontrollera effekterna av WFC (Frone m.fl., 1997). Exempelvis använde Frone m.fl. 

(1997) både självrapporterat hälsotillstånd samt objektiva hälsomått i sin studie och de fann 

att anställda med höga nivåer av WFC rapporterade högre nivåer av självrapporterad 

depression och sämre fysisk hälsa, samt ökad förekomst av högt blodtryck. Dessa resultat 
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verifierades med fysiska mått för hälsa, och därför finns det starkare stöd för att dessa 

relationer inte påverkades av användandet av självrapportering. Trots de brister som 

självrapportering medför, finns det tillräckligt med stöd för att självrapportering är tillförlitlig 

och används därför även i denna studie. 

Tidigare forskning och hypoteser 

Chefer och orsaken till välbefinnande 

Utifrån tidigare studier är det individer med hög hängivenhet till arbete som rapporterar hög 

WIF (Hall & Richter, 1988). Chefer innehar arbetspositioner med höga krav och ansvar, 

vilket i flera fall innebär längre arbetstider och även arbete utanför arbetstid. Dessa faktorer  

har tidigare nämnts vara en orsak till WFC, som vidare visats ha en negativ påverkan på hälsa 

(Grant-Vallone & Donaldson, 2001). En svensk studie (Lundberg & Frankenhaeuser, 1999) 

testade könsskillnaden i stress hos kvinnor och män på högre arbetspositioner. I den studien 

ingick chefer och specialister i urvalet och resultatet visade att kvinnor rapporterade en högre 

arbetsbelastning i arbetet och mer stress i jämförelse med män. I jämförande studier i hälsa 

mellan olika klasspositioner har det visat sig vara främst manliga chefer som rapporterat bäst 

hälsa (Borrell, Muntaner, Benach & Artazcoz, 2004), vilket gör det intressant att undersöka 

könsskillnaden i välbefinnande hos chefer och inte i jämförelse med andra klasspositioner. 

Nyberg m.fl. (2015) gjorde en studie som jämförde välbefinnande hos både chefer och icke-

chefer, men även skillnader mellan kvinnliga och manliga chefer. Kvinnliga chefer 

rapporterade höga och känslomässiga krav, samt brist på inflytande i större utsträckning än 

manliga chefer. Manliga chefer rapporterade brist på socialt stöd och konflikter med chefer i 

högre grad än kvinnor. Nyberg m.fl. (2015) förklarar att kvinnliga chefer rapporterar en brist 

på inflytande oftare än manliga chefer på grund av att manliga chefer generellt håller de högre 

positionerna i organisationer som innebär mindre stöd, mer inflytande och mer makt. 

Könsskillnaden kan även förklaras med att kvinnor arbetar i yrken eller positioner som 

kännetecknas av mindre inflytande och att kvinnor arbetar deltid i större utsträckning och kan 

därför inte ha samma möjligheter att delta i situationer där inflytande kan utövas. Generellt 

rapporterade kvinnliga chefer sämre välbefinnande med symptom som depression, emotionell 

utmattning, sömnbesvär och sjukfrånvaro i jämförelse med manliga chefer. 

 

Detta leder till studiens första hypotes: 
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• Kvinnliga chefer rapporterar sämre välbefinnande än manliga chefer. 

Ansvaret i hushållet 

Tidigare studier har visat att kvinnor generellt har det större ansvaret i hushållet (Boye 2010; 

Lundberg & Frankenhaeuser, 1999) och Bedeian m.fl. (1988) visar att individer med stort 

familjeansvar utsätts för FIW i större utsträckning än andra, och att antal barn och även 

barnets ålder har positivt samband med WFC. En anledning till att kvinnor inte når de högsta 

arbetspositioner kan vara diskriminering, vilket innebär att en arbetsgivare antar eller vet att 

kvinnor i genomsnitt är mer begränsade av familjeansvar än män, och har därför större 

sannolikhet att lämna arbetsmarknaden under längre perioder. Detta kan leda till att 

arbetsgivarna statistiskt diskriminerar genom denna information vid sysselsättningsbeslut 

(Mandel & Semyonov, 2005). Exempelvis gjorde Bygren & Gähler (2012) en undersökning 

om könsskillnaden i chanser för att nå höga arbetspositioner och drog slutsatsen att det knappt 

fanns någon skillnad mellan kvinnor och män som var barnlösa eller singlar, men när män 

blev fäder ökades deras chanser markant, medan kvinnors chanser var opåverkade när de blev 

mödrar. En svensk studie (Lundberg & Frankenhaeuser, 1999) hade som huvudfokus att testa 

könsskillnaden i stress hos kvinnor och män på högre arbetspositioner, men undersökte även 

chanserna för befordran. Resultatet visade att kvinnor rapporterade mindre chanser till 

befordran än män. Detta kan bero på diskriminering i företaget eller att ansvaret i hemmet 

hindrar kvinnor från att göra det extra för att få en befordran. Exempelvis rapporterade 

kvinnliga chefer konflikter mellan arbete och familj oftare än manliga chefer (Nyberg m.fl., 

2015). Manliga chefer upplevde att privatlivet påverkade arbetet oftare än för kvinnliga chefer 

och kvinnliga chefer upplevde att arbetet påverkade privatlivet mer. Detta är intressant 

eftersom att dessa kvinnliga chefer tillbringade fler timmar på hushållsarbete och färre timmar 

på avlönat arbete per vecka i jämförelse med män och tvärtom för män som tillbringade färre 

timmar på hushållsarbete och fler timmar i avlönat arbete. Detta påminner mycket om WIF 

och FIW, som tidigare nämnts inte kan specifikt mätas i denna studie. Det som är intressant 

att titta på är om kvinnliga chefer verkligen har större ansvar i hushållet i jämförelse med 

manliga chefer och framförallt om det är detta som ligger bakom könskillnaden i 

välbefinnande. 

 

Detta leder till den andra hypotesen i studien 

• Kvinnliga chefers större ansvar i hushållet är en anledning till könskillnaden i 

välbefinnande, kontrollerat för arbetsförhållanden. 
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Sammanställning av hypoteser 

• Kvinnliga chefer rapporterar sämre välbefinnande än manliga chefer. 

• Kvinnliga chefers större ansvar i hushållet är en anledning till könskillnaden i 

välbefinnande, kontrollerat för arbetsförhållanden. 
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Metod och data 

I detta avsnitt redogörs för datamaterialet, kodning och metoder som används i studien. 

Avsnittet börjar med metoden och urvalet. Därefter presenteras variablerna som används i 

studien och hur de är kodade. 

Metod 

För att analysera data används linjär regressionsanalys (OLS). Det är en statistisk process för 

att uppskatta relationen mellan den beroende variabeln (välbefinnande) och andra oberoende 

variabler (familje- och arbetsförhållanden). Metoden hjälper till att förstå hur värdet av den 

beroende variabeln förändras när en av de oberoende variablerna varierar, samtidigt som de 

andra oberoende variabler hålls konstanta. B-koefficienterna predicerar vilket samband de 

oberoende variablerna har med den beroende variabeln. R²-värden anger andel förklarad 

varians i den beroende variabeln, men om man har många oberoende variabler kan R²-värdet 

överskatta den förklarade variansen, och därför kommer justerad R²-värde att redovisas 

istället. Signifikansnivån uppger sannolikheten för att sambandet beror på slumpen. I de flesta 

studier anges signifikansnivån på 0,1, 1, eller 5-procentsnivå, men på grund av att urvalet i 

denna studie är liten kommer även 10-procentsnivå tolkas som signifikant trots att det medför 

en större osäkerhet. Eftersom OLS-resultaten inte säger något om det kausala sambandet 

mellan variablerna, kommer teori och tidigare forskning att vara vägledande i den delen av 

analysen. 

Data och urval 

Data som används i denna studie är tagna från Levnadsnivåundersökningen (LNU) från år 

2010, vilket är en återkommande surveyundersökning där ett representativt urval av Sveriges 

befolkning intervjuas om sina levnadsförhållanden inom flera områden. I denna studie 

kommer det att fokuseras på familj, hälsa och arbetsförhållanden. Urvalet i denna studie är 

kvinnor och män på arbetsledande positioner, vilket identifieras med variabeln arbete med 

arbetsledning. Denna variabel är kodad inte alls, mindre del av tiden = 0 och halva tiden, stor 
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del av tiden, hela tiden = 1. Antalet individer med arbetsledande arbete var 529, men efter att 

ha selekterat bort individer med bortfall på några av de variabler som är relevanta för studien 

blev urvalet 328 individer. Detta är ett något litet urval, men det är svårt att räkna med ett stort 

urval med tanke på vilken grupp som studeras. Detta innebär att vi inte kan kontrollera för 

många variabler i de multivariata analyserna. 

Variabelbeskrivningar 

Demografiska variabler 

Den demografiska variabeln som användes i denna studie är kön. Kön är kodade kvinna = 1 

och man = 0. Detta eftersom man har använts som referenskategori i den statistiska 

behandlingen av datamaterialet och eftersom vår hypotes 1 vill undersöka om kvinnor har ett 

sämre välbefinnande än män. Ålder och utbildningsnivå har även testats, men de var inte 

korrelerade med psykisk ohälsa eller kön och tas inte med i analysen. 

Välbefinnande 

Välbefinnande kommer att mätas med variabeln psykisk ohälsa. Detta efter att ha testat 

variabeln allmänt hälsotillstånd, som knappt gav någon könsskillnad och dessutom inte blev 

statistiskt signifikant (p=0,455). Variabeln psykisk ohälsa är ett summerat index av 

variablerna allmänt trötthet, sömnbesvär, nervösa besvär, depressioner och 

överansträngning. Dessa variabler är besvär individerna har haft de senaste 12 månaderna och 

är kodade nej = 0, ja lätt = 1, ja svår = 3 och ja grad saknas = bortfall. På detta sätt kommer 

svåra besvär att väga tyngre än lätta besvär och ha större inflytande på en individs indexvärde 

(mellan 0-15). Denna variabel är en ordinalvariabel, vilket innebär att det inte finns någon 

ekvidistans. Linjär regressionsanalys, som beräknas med hjälp av OLS-metoden (Ordinary 

Least Squares) är utarbetad för att undersöka samband där den beroende variabeln är 

kontinuerlig. I detta fall är psykisk ohälsa en ordinalskala, men har så många värden att den 

kan behandlas som kontinuerlig och alltså fungerar som beroende variabel i en OLS. 

Arbetsförhållanden 

De variablerna som används i arbetsförhållanden mäter inte konflikt, utan ska undersöka vilka 

potentiella faktorer som skulle kunna orsaka konflikter. I förhållande till WFC går det inte att 

titta på beteendebaserade konflikter, men för tidsbaserade konflikter går det att använda 
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variabler som ordinarie veckoarbetstid mätt i timmar i veckan. Ansträngningsbaserade 

konflikter kan mätas med obekväm arbetstid och arbetsskift. Obekväm arbetstid frågar efter 

hur stor del av respondenternas arbetstid är på kvällar, nätter eller helger och är kodad inte 

alls, cirka 10% av tiden och cirka 25% av tiden = 0 och cirka 50% av tiden, cirka 75% av 

tiden och hela tiden = 1. Arbetar skift är kodad dagtid = 0 och kvälls-, natt-. eller morgontid, 

2-skiftsarbete, 3-skiftsarbete, oregelbunden förläggning över dygn och vecka = 1. Både 

obekväma arbetstider och arbetar skift kan leda till ansträngningsbaserade konflikter, vilket 

kan leda till att man antingen inte orkar göra det som krävs eller det som skulle vilja göras i 

familjerollen. Andra mått som kan påverka psykisk ohälsa är ej inflytande arbetsuppgifter, ej 

flexibel arbetstid och missnöje med lön. Ej inflytande arbetsuppgifter är kodad viss-, hög- och 

mycket hög grad av inflytande = 0 och liten grad eller inget alls = 1. Ej flexibel arbetstid, 

innebär att respondenten inte kan inom vissa gränser själv bestämma när han/hon börjar och 

slutar arbetet. Variabeln är kodad med svarsalternativen har flexibel arbetstid = 0 och har ej 

flexibel arbetstid = 1. Missnöje med lön är kodad varken nöjd eller missnöjd, ganska- och 

mycket nöjd = 0 och ganska- och mycket missnöjd = 1. Dessa variabler är kodade med det 

antagna positiva svarsalternativet som referenskategorin för att lättare kunna tolka psykisk 

ohälsa, som är ett negativt begrepp. Variablerna antal år i förvärvsarbete, sektortillhörighet, 

får ej stöd av kamrater och ej inflytande arbetsmetoder har testats och visade inget samband 

med psykisk ohälsa och tas därför inte med i analysen.  

Familjeförhållanden 

Variabler som används för att svara på den andra hypotesen är antal hemmabarn, 

hushållsarbete, barnskötsel och reparation och underhåll. Variabeln antal hemmabarn är en 

kontinuerlig variabel och anger hur många barn respondenten har i hemmet. Ett index 

hushållsarbete skapades av variablerna inköp, matlagning, disk, klädvård och städning. Dessa 

summerades och angav totala timmar individen spenderar på hushållsarbete i veckan och 

variabeln reparation och underhåll mäts separat som en egen variabel. Ett annat index 

barnskötsel skapades av variablerna hämtar barn från förskola och skola, lämnar barn till 

förskola och skola, lagar middag och nattar barn. Dessa summerades och angav antal gånger 

i veckan individen tar hand om barnet i förhållande till de variabler som summerades. Endast 

reparation och underhåll visade ett samband med psykisk ohälsa, men hushållsarbete och 

barnskötsel tas ändå med i analysen på grund av att huvudsyftet med denna studie är att 

undersöka om familjeförhållandet har en påverkan på chefers välbefinnande och på 

könsskillnaden. Variabeln civilstånd testades, men togs inte med i analysen på grund av att 
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det inte visade något samband med varken kön eller psykisk ohälsa. Dessutom var de flesta i 

urvalet gifta eller bor tillsammans med någon. 
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Analys och resultat 

I detta avsnitt redogörs för studiens analyser och resultat med hjälp av deskriptiva tabeller, 

univariata-, bivariata- och multivariata analyser. Avsnittet börjar med statistiska analyser av 

datamaterialet. Därefter presenteras resultaten för varje hypotes i denna studie. 

Deskriptiva tabeller 

För att få en enkel översikt över variablerna i datamaterialet har deskriptiva tabeller tagits 

fram. I tabell 1 har medelvärdet av psykisk ohälsan hos män och kvinnor tagits fram med 

standardavvikelsen inom parantes. Medelvärdet av psykisk ohälsa visar en skillnad på 0,6 

indexpoäng (se tabell 1), vilket inte är mycket men ändå en skillnad som inte kan ignoreras. 

Dessutom är denna skillnad statistisk signifikant (p=0,004) på 1%-nivån. 

 

I tabell 1 har alla besvär-variabler som inkluderades i indexvariabeln psykisk ohälsa tagits ut 

för att ge en överblick av könsskillnaden i de olika besvären. I tabellen kan man se antalet 

kvinnor respektive män som rapporterat att de lider av dessa besvär oavsett om det är lite eller 

mycket. Andelen anges i procent och frekvenser inom parantes. Det går tydligt att se att fler 

kvinnliga chefer än manliga chefer i urvalet rapporterar att de har dessa besvär. Alla samband 

mellan kön och besvär, förutom det med variabeln depression, blev signifikanta på 5%-nivån, 

och detta kan bero på att det var få individer som hade besvär i form av depression. 
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Tabell 1 Psykisk ohälsa och besvär efter kön. Medelvärden och 

procentandel. Standardavvikelse eller frekvenser inom 

parantes. 

Kön Man Kvinna Totalt 

Psykisk ohälsa 

(index) 

0,53 (1,31) 1,13 (2,40)** 0,76 (1,84) 

Allmän trötthet 

Sömnbesvär 

Nervösa besvär 

Depression 

Överansträngning 

15,0 % (30) 

13,0 % (26) 

5,0 % (10) 

2,0 % (4) 

2,0 % (4) 

21,1 % (27)* 

20,3 % (26)* 

10,1 % (13)* 

4,6 % (6) 

7,8 % (10)* 

17,4 % (57) 

15,9 % (52) 

7,0 % (23) 

3,1 % (10) 

4,3 % (14) 

(*)p<0,10; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

Signifikanstest för skillnaden mellan kvinnor och män, indikerad med stjärnor i kolumnen 

kvinna. 

 

I tabell 2 går det att se att det är i genomsnitt manliga chefer som arbetar fler timmar i veckan 

och har inflytande över arbetsuppgifter i större utsträckning än kvinnliga chefer. Kvinnliga 

chefer arbetar skift och är missnöjda med sin lön i större utsträckning än manliga chefer. 

Bortsett från missnöje med lön och inflytande över arbetsuppgifter är könsskillnaderna inte så 

stora, vilket kan bero på att dessa faktorer är krav och ansvar som följer med positionen som 

chef. 

 



 

 16 

Tabell 2 Arbetsförhållanden efter kön. Medelvärden och 

procentandel. Standardavvikelse eller frekvenser inom 

parantes. 

Kön Man Kvinna Totalt 

Ordinarie 

veckoarbetstid 

39,56 (6,34) 37,73 (6,28)* 38,85 (6,37) 

Arbetar skift 13,0 % (26) 21,1 % (27)(*) 16,2 % (53) 

Obekväm 

arbetstid 

12,5 % (25) 18,0 % (23) 14,6 % (48) 

Har ej flexibel 

arbetstid 

23,0 % (46) 27,3 % (35) 24,7 % (81) 

Missnöjd med lön 9,0 % (18) 21,9 % (28)*** 14,0 % (46) 

Har ej inflytande 

över 

arbetsuppgifter 

6,0 % (12) 17,2 % (22)*** 10,4 % (34) 

(*)p<0,10; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

Signifikanstest för skillnaden mellan kvinnor och män, indikerad med stjärnor i kolumnen 

kvinna. 

 

Tabell 3 visar att 61% av männen och 64,1% av kvinnorna har hemmabarn och 

genomsnittliga antalet hemmabarn skiljer sig knappt mellan könen, vilket leder till att dessa 

samband inte blir statistiskt signifikanta. Tabellen visar även en bivariat analys av 

arbetsbelastningen i hemmet och att det finns en relativt stor könsskillnad där kvinnor 

spenderar i genomsnitt cirka 4,3 fler timmar i veckan på hushållsarbete (inköp, matlagning, 

disk, klädvård, städning), men spenderar i genomsnitt 2,6 timmar mindre i veckan på 

reparation och underhåll i jämförelse med män och dessa könskillnader blev statistiskt 

signifikant på 1%-nivån. Utöver dessa går det även att se att kvinnor har hand om barnskötsel 

(hämtar barn, lämnar barn, lagar middag, nattar barn) i genomsnitt cirka 2 gånger mer i 

veckan än män och detta samband blev statistiskt signifikant på 1 %-nivån. 
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Tabell 3 Familjeförhållanden efter kön. Medelvärden och 

procentandel. Standardavvikelse eller frekvenser inom 

parantes. 

Kön Man Kvinna Totalt 

Har hemmabarn 61,0 % (122) 64,1 % (82) 62,2 % (204) 

Antal hemmabarn 1,24 (1,17) 1,23 (1,11) 1,23 (1,15) 

Hushållsarbete, 

timmar/vecka 

8,70 (4,97) 12,96 (6,51)*** 10,36 (5,99) 

Barnskötsel, 

gånger/vecka 

3,85 (5,32) 5,82 (7,32)** 4,62 (6,24) 

Reparation & 

underhåll, 

timmar/vecka 

3,32 (3,49) 0,70 (1,05)*** 2,30 (3,08) 

(*)p<0,10; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

Signifikanstest för skillnaden mellan kvinnor och män, indikerad med stjärnor i kolumnen 

kvinna. 

Analys 

Tabell 4 visar en bivariat och multivariat analys med psykisk ohälsa som beroende 

variabel. För att undersöka variationer i samband mellan välbefinnande, 

arbetsförhållanden och familjeförhållanden mellan kvinnor och män i chefspositioner 

genomförs tre modeller. Variabeln kön är med i alla modeller. I den första modellen 

analyseras arbetsförhållandens samband med välbefinnande. I andra modellen analyseras 

familjeförhållandens samband med välbefinnande, och i den tredje modellen inkluderas 

både arbetsförhållanden och familjeförhållanden. 
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Tabell 4 Regression med psykisk ohälsa som beroende variabel. 

Standardfel i parantes. n = 328 

Variabler Bivariat Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Kvinna 0,595 (0,206)** 0,310 (0,202) 0,447 (0,242)(*) 0,289 (0,233) 

Ordinarie 

veckoarbetstid 

-0,039 (0,016)* -0,028 

(0,015)(*) 

 -0,029 

(0,016)(*) 

Arbetar skift 0,734 (0,273)** 0,296 (0,351)  0,277 (0,353) 

Obekväm 

arbetstid 

0,693 (0,285)* 0,094 (0,365)  0,080(0,367) 

Har ej flexibel 

arbetstid 

0,463 (0,234)* 0,014 (0,239)  0,025 (0,239) 

Har ej 

inflytande över 

arbetsuppgifter 

0,856 (0,330)** 0,028 (0,349)  0,050 (0,351) 

Missnöjd med 

lön 

1,743(0,276)*** 1,566 

(0,298)*** 

 1,597 

(0,303)*** 

Antal 

hemmabarn 

0,001 (0,089)  0,048 (0,108) 0,130 (0,103) 

Hushållsarbete 0,023 (0,017)  0,012 (0,019) -0,001 (0,018) 

Barnskötsel -0,001 (0,016)  -0,018 (0,020) -0,027 (0,020) 

Reparation och 

underhåll 

-0,078 (0,033)*  -0,050 (0,036) -0,028 (0,035) 

Intercept  1,439 (0,632)* 0,595 (0,242)* 1,537 (0,694)* 

Justerad R2  0,117 0,018 0,114 

(*)p<0,10; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
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Bivariat analys med psykisk ohälsa 

I den bivariata analysen (se tabell 4) går det att utläsa vilka variabler som visar negativa eller 

positiva samband med chefers välbefinnande. Högre indexpoäng på psykisk ohälsa innebär ett 

sämre välbefinnande och tvärtom innebär lägre indexpoäng på psykisk ohälsa ett bättre 

välbefinnande. Den bivariata analysen visar att kvinnliga chefer i genomsnitt har 0,595 

indexpoäng mer i psykisk ohälsa än manliga chefer, vilket innebär att kvinnliga chefer 

generellt mår sämre än manliga. 

 

Arbetsvariablerna består av ordinarie arbetstid, arbetar skift, arbetar obekväma arbetstider, 

har ej flexibel arbetstid, har ej inflytande över arbetsuppgifter och missnöje med lönen. Den 

bivariata analysen visar att den psykiska ohälsan är mindre ju längre arbetstiden är. De som 

arbetar skift eller obekväm arbetstid, inte har flexibel arbetstid eller inflytande över sina 

arbetsuppgifter är individer som mår sämre än andra. De som är missnöjda med sin lön mår 

sämre än de som är nöjda med lönen. Dessa samband är signifikanta på antingen 0,1%-, 1%- 

eller 5%-nivån. 

 

Familjevariablerna består av antal hemmabarn, hushållsarbete, barnskötsel och reparation 

och underhåll. Endast sambandet mellan reparation och underhåll och psykisk ohälsa blev 

signifikant på 5%-nivån och visar att ju fler timmar som ägnas åt reparation och underhåll 

desto bättre välmående. De andra familjevariablernas samband med psykisk ohälsa blev inte 

signifikanta vilket innebär att antal hemmabarn, antal hushållsarbetstimmar och antalet 

gånger i veckan man ägnar sig åt de analyserade typerna av barnskötsel inte har samband med 

chefers välbefinnande. 

Arbetsförhållanden 

I modell 1 läggs arbetsvariablerna till med könsvariabeln. Endast sambanden med ordinarie 

veckoarbetstid och missnöje med lönen blir signifikanta, vilket innebär att de andra 

variablerna inte är relaterade till chefernas psykiska ohälsa vid konstanthållning för ordinarie 

veckoarbetstid och missnöje med lönen. De förklarar inte heller könskillnaden i psykisk ohälsa 

bland chefer. Ordinarie arbetstid visar ett negativt värde, vilket innebär att den psykiska 

ohälsan minskar för varje arbetad timme. Med andra ord så är välmående bättre ju mer arbete 

som utförs. Missnöje med lön visar ett positivt värde, vilket innebär att en individ mår sämre 

om denne är missnöjd med lönen. Minskningen av koefficienten för kön innebär att ordinarie 
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arbetstid och missnöje med lönen förklarar en del av könsskillnaden i psykisk ohälsa. Efter att 

ha testat sambanden mellan variablerna visar det att ordinarie arbetstid förklarar cirka 1,5 % 

av variansen i psykisk ohälsa och missnöje med lönen förklarar cirka 10,6 % av variansen i 

psykisk ohälsa. Justerad R² visar en förklarad varians på cirka 12 %. En anledning till att 

kvinnliga chefer mår sämre än manliga chefer kan alltså vara att de har kortare arbetstid (se 

tabell 2). Detta gäller även missnöje med lönen; fler kvinnor än män är missnöjda med sin lön 

(se tabell 2). 

Familjeförhållanden 

I modell 2 har vi lagt in hushållsvariablerna tillsammans med könsvariabeln. Inga av 

hushållsvariablerna blir signifikanta, men sambandet med kön blir signifikant på 10 %-nivån 

och på grund av att urvalet är så litet tolkas detta som signifikant. Interceptet blir signifikant, 

men justerat R²-värde visar en förklarad varians på knappt 2 % det vill säga lite. 

Arbetsförhållanden och familjeförhållanden 

I modell 3 har vi lagt in både arbetsvariablerna och hushållsvariablerna tillsammans med 

könsvariabeln. Som i modell 1 blir endast ordinarie arbetstid signifikant på 10 %-nivån och 

missnöje med lönen på 0,1 % nivån. Hushållsvariablerna förblir insignifikanta och interceptet 

blir signifikant, men justerad R²-värde har fått en liten minskning i jämförelse med modell 1. 

Detta kan bero på att variabler som är orelaterade till psykisk ohälsa (hushållsvariabler) har 

lagts till och att minskningen beror på det ökade antalet variabler. 

Sammanfattning 

Resultatet är baserad på deskriptiva tabeller och regressionsanalysen. För att besvara hypotes 

ett, ligger fokus på könsskillnaden i psykisk ohälsa (se tabell 1) och sedan modell 1 och 3 i 

regressionsanalysen (se tabell 4). För att besvara hypotes två, är fokus på könskillnaden i 

hushållsvariablerna (se tabell 3) och sedan modell 2 och 3 i regressionsanalysen (se tabell 4). 

Kvinnliga chefer rapporterar sämre välbefinnande 

Hypotes ett, vilket var antagandet att kvinnliga chefer rapporterar sämre välbefinnande än 

manliga chefer testades med hjälp av bivariata och multivariata regressionsanalyser. 

Deskriptiva tabellen (se tabell 1) visar att kvinnliga chefer rapporterar mer än dubbelt så 

mycket indexpoäng (0,6 indexpoäng mer) på psykisk ohälsa i jämförelse med manliga chefer 
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och detta samband blev signifikant på 1%-nivån. En analys av varje besvär var för sig visar 

stöd för att fler kvinnliga chefer rapporterar symptom av dessa besvär än manliga chefer och 

det finns därför stöd för att kvinnliga chefer generellt rapporterar sämre välbefinnande. I 

analysen (se tabell 4) visar endast ordinarie veckoarbetstid och missnöje med lönen ett 

samband med psykisk ohälsa och en påverkan på könsskillnaden i psykisk ohälsa, och som 

tidigare nämnts kan detta bero på att kvinnliga chefer i snitt spenderar 1,9 färre timmar i 

avlönat arbete och är oftare missnöjda med sin lön (21,9 %) i jämförelse med manliga chefer 

(9 %). Sammanfattningsvis kan hypotesen om att kvinnliga chefer har sämre välbefinnande än 

män bekräftas, men könsskillnaden försvinner vid kontroll för arbetsrelaterade variabler. 

Familjeförhållanden förklarar inte könsskillnaden i välbefinnande 

Hypotes två, antagandet att kvinnliga chefers större ansvar i hushållet är anledningen till 

könskillnaden i välbefinnande, kontrollerat för arbetsförhållanden testades med hjälp av 

bivariata- och multivariata regressionsanalyser. Deskriptiva tabellen (se tabell 3) visar att det 

inte finns nämnvärda könsskillnader om individerna i urvalet har barn eller den 

genomsnittliga antalet hemmabarn. Däremot finns det skillnader i hushållsarbete där 

kvinnliga chefer spenderar i genomsnitt cirka 4,3 timmar mer i veckan och tar hand om 

barnen i genomsnitt cirka 2 gånger fler i veckan än manliga chefer. Reparation och underhåll 

mäts separat och visar att manliga chefer spenderar i genomsnitt cirka 2,6 timmar mer i 

veckan än kvinnliga chefer. Sammanfattat går det att säga att kvinnliga chefer har det större 

ansvaret i hushållet. I modell 3 (se tabell 4) görs analysen för att besvara hypotes två om det 

större ansvaret är anledningen till könsskillnaden i välbefinnande. Analysen visar att 

familjeförhållanden inte har någon påverkan på chefernas välbefinnande och därför inte heller 

på könsskillnaden i välbefinnande. Därmed förkastas den andra hypotesen. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka hur könsskillnaden i välbefinnande hos chefer 

hänger samman med arbetsförhållanden och familjeförhållanden. Genom att applicera WFC 

har det argumenterats för att individer på högre arbetspositioner på grund av de krav och 

ansvar som kommer med positionen riskerar att utsättas för WFC, men även i större ansvar i 

familjerollen leder till WFC. Kvinnor har generellt det största familjeansvaret i form av 

hushållsarbete och barnomsorg (Boye, 2010) och antal barn och barnets ålder har en 

påverkan på kvinnors WFC (Bedeian m.fl., 1988). Välbefinnande kan påverkas av konflikten 

mellan familje- och arbetsrollen. Ett ojämlikt samhälle försvårar alltså för människor att 

kombinera arbete och familjeliv, men Sverige är som tidigare nämnt bland de mest jämlika 

länderna i världen. I Sverige finns det subventionerad förskoleverksamhet och lagstadgad rätt 

till deltid, vilket underlättar barnomsorg och motiverar individer att anta karriärmöjligheterna. 

Trots detta finns det i Sverige, enligt tidigare studier, ändå en könsskillnad i arbetsbelastning 

både i arbetet och familjen och därför är det nödvändigt att studera WFC och försöka hitta ett 

sätt att balansera familje- och arbetslivet ytterligare. 

 

Det finns några svagheter i denna studie och en av dom är det lilla urvalet på 328 individer, 

vilket beror på att de med arbetsledande befattning är relativt få. En andra svaghet i denna 

studie är att det inte mäter WFC direkt. Det beror på att det inte fanns några direkta mått för 

att mäta WFC i de data som används i denna studie. Givet dessa svagheter framkommer det 

ändå några intressanta resultat. 

 

Utifrån WFC är antagandet att en obalans i arbets- och familjedomänen leder till konflikter 

som påverkar välbefinnandet. Det finns en tendens för individer med mer arbetskrav och 

ansvar att utsättas för hög WFC på grund av faktorer som innebär mer tid och energi i 

arbetsrollen. Det kan vara till exempel längre arbetstider, obekväma arbetstider eller övertid. 

Det leder till att tiden och energin som egentligen skulle användas till familjerollen, istället 

används i arbetsrollen (Frone m.fl., 1997). Hög WFC kan orsaka konsekvenser för hälsan, och 

eftersom denna studie inte kunde specifikt mäta WFC undersöktes arbetsförhållandets möjliga 



 

 23 

påverkan på könsskillnaden i välbefinnande mellan individer i chefspositioner. Analyserna 

visar som förväntat könsskillnader i arbetsförhållanden. Hypotes 1, om att kvinnliga chefer 

rapporterar ett sämre välbefinnande i jämförelse med manliga chefer bekräftades, vilket går i 

linje med tidigare studier (Nyberg m.fl., 2015, se också Boye, 2010). Vid kontroll för 

arbetsförhållanden visar resultaten att ju fler timmar som spenderas på avlönat arbete desto 

bättre välmående. Teoretiskt sätt strider det emot Hall & Richter (1988) som menar att fler 

arbetstimmar i arbetsrollen leder till WFC på grund av att mindre tid blir över för 

familjerollen. Det kan förklaras av att både manliga och kvinnliga chefer i denna studie 

rapporterade en genomsnittlig veckoarbetstid på mindre än 40 timmar (se tabell 2), vilket i 

Sverige är den normala arbetstiden. Det kan vara en förklaring till att resultatet visar att fler 

arbetstimmar har en positiv påverkan på välbefinnandet. Könsskillnaden i arbetstimmar i 

veckan är inte heller stor, men kvinnor rapporterar färre arbetstimmar i jämförelse med män 

och det förklarar en del av könsskillnaden i välbefinnande. Detta finner stöd i tidigare 

forskning som visat ett samband mellan kvinnors färre arbetstimmar och könsskillnaden i 

välbefinnande (Boye, 2010). Resultaten visar även att kvinnliga chefer är missnöjda med sin 

lön i större utsträckning än män och förklarar en del av könsskillnaden i välbefinnande. En 

förklaring kan vara att kvinnor generellt arbetar i offentliga sektorn i större utsträckning än 

män (Statistiska centralbyrån, 2013). Offentliga sektorn har mer reglerade löner med 

kollektivavtal som håller nere löneskillnaderna, till exempel höga löner för chefer. 

Sektortillhörighet testades och visade ett samband med kön, men inget samband med psykisk 

ohälsa och därför togs det inte med i analysen. Det skulle dock kunna vara något att 

undersöka i framtida forskning. 

 

Gällande familjeförhållanden förväntades kvinnliga chefer med större ansvar i hushållet ha ett 

sämre välbefinnande än manliga chefer. Resultaten från analyserna indikerar mycket riktigt 

att kvinnliga chefer har det större ansvaret i hushållet. vilket kan bekräftas av tidigare studier 

(Boye, 2010; Lundberg & Frankenhaeuser, 1999). Skillnaden var att Lundberg & 

Frankenhaeuser (1999) hade ett väldigt litet urval (i jämförelse med denna studie) på 21 

kvinnor och 21 män i chef eller specialistpositioner och Boyes (2010) urval inkluderade alla 

anställda oavsett position. 

 

Antagandet att kvinnliga chefers större ansvar i hushållet är anledningen till könskillnaden i 

välbefinnande, kontrollerat för arbetsförhållanden kunde inte bekräftas i denna studie. Detta 

strider emot tidigare studier som visar att mer ansvar i familjerollen leder till hög WFC (Frone 
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m.fl., 1997; Byron, 2005) och hög WFC leder i sin tur till lägre nivå av välbefinnande (Grant-

Vallone & Donaldson, 2001). Lundberg & Frankenhaeuser (1999) studie testade 

könsskillnaden i stress och arbetsbelastning på högre positioner, vilket till viss grad kan 

jämföras med denna studie som undersöker könsskillnaden i välbefinnande hos chefer. 

Lundberg & Frankenhaeuser (1999)  fann att kvinnor var mer stressade av att de hade större 

ansvar i hushållet. Det större ansvaret för kvinnliga chefer bekräftades även i denna studie, 

men det visade inget samband med välbefinnande. Det kan förklaras av att de hade ett 

betydligt äldre data i jämförelse med denna studie, men även att Lundberg & Frankenhaeuser 

(1999) undersökte stress, vilket inte gjordes i denna studie. I denna studie mättes 

psykosomatiska symptom på psykisk ohälsa, något som är bredare än stress. Det kan dock var 

något att analysera vid nya studier. 

 

Den andra hypotesen i studien kunde inte bekräftas och det kan delvis förklaras av att studiens 

urval var litet, men också att en arbetsledande position innebär mindre tid för hushållsarbete 

och mer tid för avlönat arbete. I Boyes (2010) studie som inkluderade alla anställda, är 

könsskillnaden i hushållsarbete, barnskötsel och ordinarie veckoarbetstid större i jämförelse 

med de i denna studie. Skillnaden i familjeförhållanden var inte lika stort som i tidigare 

studier, vilket kan bero på att den tid som chefer spenderar på familjeansvar inte är tillräckligt 

lång för att ha en påverkan på chefers välbefinnande. Om det gjordes en studie som jämförde 

kvinnliga chefer med individer i andra arbetsposition är det möjligt att kvinnliga chefer skulle 

rapportera mindre familjeansvar i jämförelse med inte bara kvinnor men kanske även män på 

andra arbetsposition. Detta är dock inget som har kontrollerats för i denna studie, men kan 

vara ett förslag till framtida studier. 
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