
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Går inte att vara superkvinna" 

 

Kvinnliga chefers upplevelse av ”work-family 

conflict” 
 

  

 

Carolin Onerhed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i psykologi, VT 2016  

Program: Beteendevetenskapliga programmet  

Kurskod: PSA120 

Handledare: Per Lindström 
Examinator: Jakob Håkansson

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Avdelningen för psykologi 



1 

 

 

"Går inte att vara superkvinna"  

 Kvinnliga chefers upplevelse av ”work-family conflict” 
  

Carolin Onerhed  

  

Tidigare forskning visar på att en konflikt mellan arbete och familj är något 

som kan drabba alla, har olika bakomliggande faktorer och påverkar bland 

annat det subjektiva välbefinnandet. Det som har störst påverkan på 

konflikten är arbetsrelaterade faktorer. Syftet med studien var att undersöka 

kvinnliga chefers upplevelse av konflikten samt olika aspekter som de 

upplever kan påverka konflikten, både positivt och negativt. Deltagarna i den 

studien var 8 kvinnliga chefer som har eller har haft barn i åldern 2–10 år 

under perioden som chef. Resultatet visar på att konflikten varierar i grad 

utefter arbetsbelastning och kan påverkas med hjälp av en öppen och 

förstående arbetsplats som möjliggör planering och skapandet av sociala 

relationer. Förhoppningar finns om att studien ska bidra till att minska 

konflikten hos de individer som upplever den och öka det subjektiva 

välbefinnandet.  

  

Keywords: motherhood, work-family conflict, female leadership  

  

  

Inledning  

 

Jämfört med att vara kvinna vid förra sekelskiftet och dagens västerländska samhälle är 

skillnaden stor. Den kvinnliga och manliga situationen på arbetsmarknaden har blivit alltmer 

lika och det kan bero på att kvinnor idag får mer erkännande för sitt arbete och för att de syns 

mer (Stanfors, 2007). Det i sig, att kvinnor tagit sig ut på arbetsmarknaden, skapar andra 

problem än vad som tidigare funnits, nämligen att det uppstår en konflikt mellan arbete och 

familj (Gallie & Russell, 2008). Det skulle kunna bero på det som Russo och Denmark (1984) 

menar, att det beror på att kvinnor fortfarande har det större ansvaret vad gäller att ta hand om 

hemmet, dock gäller det i heterogena hem (det här stödjs även av Statistiska centralbyrån, 

2012).   

  

  

Familjebildning och moderskap  

  

Under 1900-talet kom en ny trend till Sverige, födelsetalet minskade och kom aldrig upp till de 

tidigare nivåerna som registrerades på 1800-talet utan har varierat under perioder. I slutet 

av 1960-talet sjönk antalet födslar vilket troligen beror på att många kvinnor senarelade 

barnaskaffande som ett resultat av ett ekonomiskt klimat som sågs som osäkert. Studier har 

visat att dagens kvinnor vill ha ett stabilt liv med en bra ekonomi och fast arbete innan de bildar 

familj (Baker, 2010; Stanfors 2007). Vidare framhåller Stanfors att det idag inte skiljer sig så 

mycket mellan olika län vad gäller fruktsamhet, vilket tidigare inte var fallet. Däremot, 

påpekar Stanfors, finns det tydliga skillnader mellan kommuner där människor i 

mindre kommuner har större fruktsamhet än de i större kommuner. Det är något som stödjs av 

statistiska centralbyråns rapport från 2013 som menar på att det är högre summerad fruktsamhet 

i mindre kommuner och att det föds fler barn i större städer. Det menar Statistiska centralbyrån 

kan bero på att fler kvinnor i fertil ålder bor i större städer. En annan orsak som påverkade 



2 

 

 

barnafödande var det faktum att fler kvinnor utbildade sig vilket resulterade i att barnafödandet 

sköts upp då utbildning tar tid, det vill säga, de som får barn senare i livet har ofta en hög 

utbildning. Flera faktorer har alltså gjort att antalet födslar minskat och att mammors ålder ökar, 

däribland har familjens ekonomi blivit något avgörande samt den ökade utbildningsnivån hos 

kvinnor (Stanfors 2007).  

 

 

 Att vara mamma i arbetslivet  

  

När man som kvinna återvänder till arbetslivet efter att ha fått barn kan man stöta på hinder. 

Många som återvänder upptäcker att det tar tid att anpassa sig till det nya livet med ett barn 

hemma. Enligt Alstveit, Severinsson och Karlsen (2011) beror den här diskrepansen som kan 

uppstå mellan arbete och familj på att kvinnorna blir förändrade av sitt moderskap. Deltagarna 

i deras studie ansåg att de blev bättre mödrar av att börja arbeta igen men kände även att de inte 

var tillräckligt bra mödrar eftersom de var tvungna att lämna barnet/barnen på förskola för att 

själva gå till jobbet, det uppstod en konflikt. Den här konflikten kan bero på det Baker (2010) 

menar att kvinnor anser att de måste vara fysiskt närvarande för att kunna vara en bra 

mamma. Trots det rapporterade kvinnorna att deras självförtroende ökat, något som ökade deras 

mod att ställa krav på arbetsplatsen. Vidare visade Alstveit et al. (2011) att många kvinnor 

valde att byta arbete efter att de fått barn för att kunna vara mer med familjen och mindre på 

arbetet. Ytterligare en förändring hos kvinnorna var att de, på grund av att de ville minska risken 

för att arbeta övertid, arbetade mer effektivt vilket ledde till att de fick mer tid för familjen. 

Även Kmec (2010) rapporterade att mödrar arbetar mer intensivt och deras arbetsinsats (”work-

effort”) är större än pappornas och de som inte har barn trots att de ofta är frånvarande eller har 

dragit ner på arbetstimmarna. Alstveit et al. (2011) rapporterade även att de använde sin energi 

mer annorlunda och planerade arbetet för att ha energi när de sedan kom hem. De menade även 

att stödet från arbetsplatsen var viktigt när mödrar återvänder till arbetet efter föräldraledighet. 

Lee, McHale, Crouter, Hammer och Almeida (2017) visar att kvinnor spenderar i snitt mer 

tid/vecka med sina barn (42.68 timmar) än vad de gör med arbete (37.66 timmar), 

och generellt sett kände de sig inte ha tillräckligt med tid för arbete och tillräcklig med tid till 

att vara tillsammans med sina barn. Studien lyfter fram tre olika profiler som de har hittat hos 

arbetande mödrar baserade på hur mycket de arbetade och den uppfattade tidsåtgången. De 

olika profilerna är arbetsorienterad profil, föräldraorienterad och rollbalanserad. De som 

spenderade relativt mycket tid på arbetet och mindre tid med barnen tillhörde den 

arbetsorienterade profilen, de som spenderade mer tid med barnen än på arbetet tillhörde den 

föräldraorienterade profilen och de som hade genomsnittliga nivåer på de fyra dimensionerna, 

tid spenderat på arbetet, tid spenderat med barnen, uppfattad tidsåtgång för arbete, uppfattad 

tidsåtgång för barnen. Det visade sig att de mödrar som tillhörde den arbetsorienterade profilen 

även sade sig ha en större konflikt mellan arbetet och familjen jämfört med de andra profilerna. 

Studien visade även att vid ökad arbets-familjekonflikt rörde sig kvinnorna närmare den 

arbetsorienterade profilen och vid lägre konflikt rörde de sig närmare den föräldraorienterade 

profilen.  

Mödrar upplever högre stress än vad fäder gör inom olika områden i livet (Widarsson et al. 

2012). Widarsson et al. förklarar det som att de anser sig inkompetenta inom 

områdena rollbegränsningar, relationsproblem, föräldraskap och hälsoproblem. Vidare drar de 

slutsatsen att det kan bero på att mödrarna, i stor utsträckning, får offra sina egna intressen till 

förmån för föräldraskapet. De lyfter även fram att de kvinnor som haft en föräldraförebild är 
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mer stressade än de mödrar som inte haft det. Det går att koppla till studien som utfördes av 

Henderson, Harmon och Newman (2015) i syfte att analysera förhållandet mellan det 

subjektiva välbefinnandet och det tryck många mammor upplever om att vara den perfekta 

mamman bland moderna mammor. Studien visar att oavsett om mödrar internaliserar 

de föreställningar som finns om den perfekta mamman eller inte kommer de att uppleva ökad 

stress och få mindre tro till sin egen förmåga. Det drabbar speciellt de mödrar som upplever en 

skuld eftersom de inte möter de förväntningar som finns på den perfekta mamman.  

Den stress som många mammor upplever består dock inte under hela barnets uppväxt och 

kan kopplas till det tidigare nämnda att mammor känner att de inte är tillräckligt kompetenta 

som föräldrar. Blake Berryhill (2016) menar att om modern är stressad när barnet är yngre leder 

det till att hon upplever lägre nivåer av uppfattad föräldrakompetens när barnet blir äldre.  

Som tidigare nämnts känner mammor ofta att de ändrat sig efter de blivit mammor, främst att 

de blir mer effektiva. Studier har visat att så inte är fallet under de första levnadsåren hos barnet. 

Vid jämförelser med kvinnor som inte har barn visade det sig att mammorna är mindre 

arbetsengagerade just under de första levnadsåren, något som ändras efter det att barnet nått en 

ålder på fyra år då det inte finns några skillnader (Evertsson, 2012). 

Enligt Aranda och Glick (2013) kan man genom att visa hängivenhet till arbetet på det här 

sättet slippa undan ” motherhood penalty” vad gäller arbete som kan uppstå när en kvinna får 

barn. Med ”motherhood penalty” menas att arbetande mödrar stöter på systematiskt underläge 

vad gäller bland annat lön och upplevd kompetens. 

  

  

Mamma i karriären och chefskap  

 

Förväntningar, kulturen på arbetsplatsen och sociala omständigheter är några av de faktorer 

som påverkar kvinnans sätt att integrera arbetsliv med familjeliv (Baker, 2010). Främst är det 

de kulturella värderingarna, att kvinnan är den som främst ska ta hand om familjen, som 

influerar kvinnor att ta hand om familjen framför att skapa sig en karriär. Baker framhåller även 

att upplevelsen av att ha en make som anser sig vara den som ska försörja familjen samt brist 

på socialt stöd gör att kvinnor blir uppmuntrade att ta hand om familjen och acceptera en ökad 

arbetsbelastning i hemmet.  

Under många år i historien har kvinnan för det mesta varit hemma och tagit hand om 

familjen medan mannen var den som arbetade vilket ledde till att kvinnorna förlorade chansen 

till en maktstatus, något som började ändras efter 1960-talet (Drake & Solberg, 1996). Allt fler 

kvinnor har tagit sig in på arbetsmarknaden och många har axlat rollen som chef. År 2015 

tog Statistiska centralbyrån fram siffror som visade att andelen kvinnliga chefer 

inom det kommunala var ca 71%, landstinget ca 74%, privatsektor ca 30% och andelen statligt 

anställda kvinnliga chefer var ca 39%. Det går att jämföra med siffror som togs fram för 10 år 

sedan där andelen kvinnliga chefer inom kommun var ca 63%, landsting ca 52%, privat ca 22% 

och statligt ca 38% (Statistiska centralbyrån, 2009). Siffrorna visar på en ökning under 8 år av 

kvinnliga chefer inom de olika sektorerna i Sverige. Trots den här ökningen av kvinnliga chefer 

är det än idag väldigt få kvinnliga chefer på toppositionen inom företag, knappt 16% av cheferna 

på VD nivå är kvinnor (Ledarna, 2016).  

Just Sverige ses som ett bra land för kvinnor att bo och arbeta i om man jämför med andra 

europeiska länder, i alla fall om man tror på studien som Johnson och Tunheim (2016) utfört i 

syfte att ta reda på hur det är att vara kvinnlig chef och arbeta i Sverige i dagens samhälle. 

Deltagarna var kvinnor som både bott där hela livet och de som flyttat dit. Det som ofta är 

avgörande till varför en kvinna väljer att jobba i Sverige är bland annat för avlönad vård av 

sjukt barn, att landet har föräldraledighet, några villkor som inte är så vanliga i andra 

länder. Vidare visar studien att arbetet i hushållen är mer jämställt vilket gjorde att kvinnorna 
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kände att deras möjligheter för tid till arbete ökade eftersom de inte behövde ta hand om hemmet 

i samma utsträckning som de hade behövt göra om inte hushållsarbetet var delat. Det delade 

ansvaret hemma hjälpte dem även i sina karriärval då ingen av kvinnorna upplevde att de skulle 

tagit på sig så stora roller om de inte fått hjälp hemma. Det finns olika saker som påverkar 

kvinnans val till att arbeta däribland den subventionerade hemhjälpen och förskola som alla kan 

utnyttja. Hemhjälpen gör att kvinnorna slipper tänka på att städa hemmet och kan istället 

fokusera på att umgås med sin familj trots att de jobbar heltid. Johnson och Tunheim lyfter fram 

att tack vare att majoriteten av familjer har tillgång till barnomsorg (om än i olika utsträckning) 

är det sällan troligt att en kvinna i Sverige skulle välja att permanent stanna hemma för att ta 

hand om sina barn istället för att ha ett arbete. Trots att Sverige nu är ett bra land att arbeta och 

bo i för kvinnor lyfter studien fram att kvinnor är missnöjda med de barriärer som finns för 

kvinnor inom ledarskap speciellt ses den ojämnställda lönen för samma arbete som en 

frustration.  

Kvinnor som söker sig till ledarpositioner kan mötas av motstånd. Det kan bero på att de 

riskerar att missgynnas av individer som läser litteratur som visar att en kvinna är bättre lämpad 

än en man att vara chef (Lammers & Gast (2017). Lammers och Gast (2017) vill med sin studie 

lyfta fram ett svar på hur påståenden om att kvinnor är bra ledare kan påverka det stöd och öka 

sannolikheten för att kvinnor väljs ut till en ledarposition. De utförde fyra olika studier där de 

manipulerade de olika grupperna som ingick i varje studie. Resultaten från de olika studierna 

visade att när kvinnors personlighetsdrag lyfts fram som en fördel mot män har människor en 

tendens att minska stödet till kvinnorna då det ses som överflödigt. Författarna menar att 

det beror på att kvinnan då ses som att ha en fördel gentemot männen och kan påverka 

anställningsbeslut vilket sätter kvinnan i en utsatt position.  

  

  

Konflikten mellan arbete och familj  

  

Gallie och Russell (2008) nämner att sedan 1990-talet har forskningen intresserat sig allt mer 

för arbete och familjelivet dels för att tiden för familjen har minskat på grund av en större 

internationell konkurrens vilket gjorde arbetet mer intensivt och lämnade mindre tid till 

familjen. Men även för att kvinnors arbetsmarknadsdeltagande ökade. Ökningen av kvinnliga 

förvärvsarbetare har inte inneburit en minskning av arbetet hemma vilket innebär något 

författarna kallar ”double burden”. De mest centrala aspekterna i det vuxna livet är just arbete 

och familj då individer ofta lever med en familj och har ett arbete. De två aspekterna är 

avgörande för hur nöjd individen är med sitt liv i helhet. Bedöms de två aspekterna som lika 

viktiga av individen kan ett dilemma uppstå om betydelsen hos de båda. Relationen mellan 

dessa består både av stöd och konflikt. Konflikten som individen upplever framställdes 

som ”family-to-work conflict” (FWC) och ”work-to-family conflict”(WFC) (Adams, King, & 

King, 1996). FWC innebär att familjen är i konflikt med eller inkräktar på arbetet medan WFC 

innebär at arbetet är i konflikt med eller inkräktar på familjen.  

Den ökade spänningen som de här två aspekterna har fört med sig mellan arbete och 

familjeliv har lett till en annorlunda syn vad kommer till orsaken till ”work-

family conflict” (WFC), nämligen arbetsvillkoren och hur arbetet i hemmet är uppdelat. Syftet 

med Gallie och Russels (2008) studie var att utforska de faktorerna som avgör om konflikt 

mellan arbete och familj uppstår men även om det finns skillnader mellan samhällen bland 

annat utifrån det stöd samhället ger för att förena arbets- och familjeliv. De använde material 

från European Social Survey varvid sju länder plockades ut för att undersökas, utifrån att de 

enligt Gallie och Russel representerar olika regimer, däribland Sverige, Storbritannien och 

Tyskland.  Studien visade att lågutbildade upplever mindre WFC, något som Gallie och Russel 

antar hänger ihop med hur stort ansvar individen har på arbetet. Hypotesen angående att 
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kontroll på arbetet minskar konflikten stämde dock bara med Sverige. Graden av konflikt 

ökades av att individen jobbade långa dagar, helger och kvällstid men även att det fanns ett barn 

i hushållet. Dock minskar upplevelsen av konflikt om en har möjlighet att styra över sin 

arbetstid. Trots att variationen på spänningen mellan arbete och familj varierade lite hos kvinnor 

hamnade svenska kvinnor på en tredjeplats vad gäller den spänningen vilket författarna tolkar 

som att välfärdssystemet inte nödvändigtvis minskar WFC. De menar dock att å ena sidan kan 

de förmåner som finns, lång föräldraledighet och välutvecklad barnomsorg, minska WFC. Dock 

bidrar de möjligheter kvinnan har till att arbeta i de nordiska länderna till att öka WFC.  

Huffman, Culbertson, Henning och Goh (2013) gjorde en studie med syftet att undersöka 

hur det kommer sig att ålder hos individen skulle ha någon betydelse för WFC. Undersökningen 

visade på att sambandet mellan WFC och ålder är negativt. Det innebär att de yngre anställda 

upplever högre WFC och de äldre upplever lägre WFC. Den visade även att de som är äldre är 

mer nöjda med sin familj vilket minskar känslan av att familjen stör arbetet. Författarna menar 

även att företagsledare kan influera de faktorer som leder till att en individ blir mer nöjd med 

sin familj. Som exempel på sådant tar de upp flextid, möjligheten att påverka sitt schema, vilket 

möjliggör att individen kan spendera mer tid med sin familj.  

Individer kan uppleva att konflikten mellan arbete och familj påverkar deras subjektiva 

välbefinnande negativt. Dock menar Matthews, Wayne och Ford (2014) att det endast är under 

en kort tid, det eftersom individer är anpassningsbara. Det faktum att individer är just 

anpassningsbara innebär att om de blir utsatta under en längre period av konflikt mellan arbete 

och familj så kommer deras välbefinnande att återgå till positiva nivåer. Vidare menar 

författarna att det inte bara är så att WFC påverkar det subjektiva välbefinnandet utan det finns 

en omvänd relation där det subjektiva välbefinnandet kan minska risken för att WFC uppstår i 

framtiden.  

Det finns olika sätt som en kan reducera konflikten mellan arbete och familj med vilket i sin 

tur kan öka välbefinnandet hos individerna. Olika studier har visat på olika åtgärder som själva 

organisationen kan göra för att minska WFC. Däribland har Fiskenbaum (2014) gjort en 

studie med syftet att bland annat undersöka tillgängligheten hos de olika 

arbets- och familjeprogram som finns och de uppfattningar om arbetsmiljökulturen som finns. 

Studien visade att genom att ha en stödjande arbets- familjekultur i organisationen går det att 

minska upplevelsen av WFC, något som tidigare nämnts minskar effekten det har på 

välbefinnandet, individen blir med nöjd med sitt liv. Fiskenbaum menar att en stöttande kultur 

i organisationen kan leda till att de anställda blir positivt inställda till organisationen vilket i sin 

tur kan leda till att de engagerar sig mer i arbetet. Vidare visar studien att höga nivåer av WFC 

hos en individ kan leda till lägre nivåer av bland annat energi. Även Dunn och O´Briens 

studie (2013) visar de här effekterna.  

Studien gjord av Rupert et al. (2012) visar att balans mellan arbete och familj kan skapas 

genom att sträva mot att koordinera de två aspekterna och utveckla medel i de två som reducerar 

konflikten. Den visar även att genom kontroll över sitt arbete kan reducera konflikten mellan 

arbete och familj eftersom det skapar en förutsättning att anpassa arbetet efter familjen. Kontroll 

är associerat med mindre emotionell utmattning vilket gör att det kan öka det emotionella 

engagemanget i familjeaktiviteter och ansvar. Studier menar att förändringar i arbetsuppgifter 

kan hjälpa till att reducera WFC då det som har mest negativ effekt på WFC är pressen en 

individ har på arbetet (Gallie & Russell 2008; Rupert et al. 2012). Familjen har en ytterst liten 

effekt på att minska WFC (Gallie & Russell 2008), dock hjälper stödet från familjen att minska 

konflikten mellan familj och arbete (Rupert et al. 2012). Konflikten mellan familj och arbete 

(FWC) påverkar inte det subjektiva välbefinnandet i samma grad som WFC.   

Studier angående WFC är oerhört generella över kvinnor inom olika positioner i 

organisationer. Författaren till den här studien ville skapa en bredare förståelse om hur kvinnliga 

chefer inom olika sektorer upplever hur det är att vara just kvinna, chef och mamma. För att nå 
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den förståelsen undersöktes kvinnliga chefers upplevelse av begreppet ”work- family conflict”. 

Syftet med studien var, utifrån det begreppet, att undersöka kvinnliga chefers upplevelse av 

”WFC” men även vad de gör för att hantera situationen och skapa balans mellan de två 

aspekterna. Något som även var centralt är vad cheferna behöver för att uppnå balansen, både 

yttre och inre faktorer.  

  

 

Metod  

  

Deltagare  

  

Det genomfördes totalt åtta intervjuer á 35- 40 minuter med kvinnliga chefer i åldern 38-50. 

Tre av deltagarna kom från en kvinnodominerad arbetsplats medan fem kom från en 

mansdominerad arbetsplats, alla från olika stora organisationer i mellersta Sverige. Deltagarna 

till undersökningen hittades genom att kontakta olika företag/organisationer och eftersökning 

bland vänner via facebook. Det resulterade i att två kvinnliga chefer fanns via personliga 

kontakter och sex via mailutskick inom organisationerna. Det som var gemensamt för alla i 

studien var, förutom att de är kvinnliga chefer, att de har haft ett eller flera barn i åldern 

2 - 10 under perioden som de varit chefer. De hade även en partner som antingen var far till 

barnet/barnen eller inte. Åldern på barnen sattes utifrån att det är en period då barn är mer 

beroende av sina föräldrar och arbete kan behöva avbrytas för att ta hand om dem.  

  

  

Procedur  
 

Deltagarna till studien kontaktades via mail där ett missivbrev med syfte och 

de forskningsetiska etiska reglerna återfanns. Syftet med undersökningen beskrevs vara att 

undersöka om kvinnliga chefer känner att det finns en påverkansprocess mellan deras arbetsliv 

och familjeliv men även vad de gör för att uppnå balans i livet. Missivbrevet var godkänt av 

författarens handledare. Vid en initial fas av uppsatsarbetet var det tänkt att fyra chefer skulle 

jobba inom offentlig sektor, då på kvinnodominerat, och fyra på privat sektor, på 

mansdominerade arbetsplatser. Författaren insåg dock att det skulle bli problematiskt att hitta 

tillräckligt många deltagare inom de kriterierna och dessa ändrades därför till att inte ha några 

referenspunkter om arbetsplats. Till en början var en annan av kriterierna att de kvinnliga 

cheferna skulle ha eller ha haft ett barn i åldern 2–8 år under perioden som chef, något som 

senare ändrades till åldern 2–10 år för att underlätta hittandet av deltagare. Både i missivbrevet 

och vid intervjun informerades deltagarna om de forskningsetiska reglerna och försäkrades om 

att de när som helst kunde avbryta, att deltagandet var frivilligt, att materialet skulle behandlas 

konfidentiellt och att inspelningen raderas efter användandet samt att materialet endast skulle 

användas till det här arbetet. Efter ett samtycke från deltagaren ombads hon att ställa eventuella 

frågor innan intervjun började. Intervjuerna följde en semistrukturerad intervjuguide och höll 

på i 35 - 45 min. De viktigaste av frågorna som ställdes var: ”Vad innebär det för dig att ha 

balans i livet?”, ”Har du upplevt att arbetet inkräktat på ditt privatliv?” och ”Kan du berätta om 

en situation där det uppstod konflikt mellan familjelivet och ditt arbetsliv?”. Deltagarna 

kommer tillhandahålla ett färdigt uppsatsexemplar efter förfrågan från deltagaren och från 

författaren.  

  

  

Databearbetning  
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Intervjuerna spelades in och därefter lyssnades igenom och transkriberades i ett vanligt 

ordbehandlingsprogram. Vid transkription valde författaren att utesluta ljud som ”eh…” och 

ord som ”liksom…” när dessa inte ansågs relevanta för utfallet. Det transkriberade materialet 

från de åtta intervjuerna resulterade i ca 66.5 sidor text i 12 punkter Times New Roman.  

Analysarbetet hade en innehållsanalytisk karaktär och började rent induktivt. Till en början 

lästes de transkriberade intervjuerna igenom utifrån den ordning som intervjuerna genomfördes 

för att få en helhetsblick över innehållet. Under tiden som läsningen genomfördes togs det bort 

de ord och ljud som blivit utskrivna trots det faktum att författaren undvek att skriva ut dessa. 

Därefter gjordes en meningskoncentrering (Kvale & Brinkman, 2009) utifrån de frågor som 

ställdes för att underlätta urskiljandet av meningar som bar information som svarade på 

frågeställningarna. Vid meningskoncentreringen togs långa exempel bort och ersattes med 

någon enstaka mening eller stycke, även det som ansågs svara direkt på frågan kortades ner till 

någon mening eller kortare stycke, meningsenheter. Meningsenheterna för varje 

intervju kodades med ett eller några ord, i de fall en kod blev för intetsägande behölls delar av 

meningsenheten istället. För att lätt kunna följa vilken intervjuperson som sagt vad tilldelades 

varje kod en prefix, ett nummer, utifrån vilken intervju det var i ordningsföljden. 

Koderna fördes in i en numrerad lista i ett gemensamt dokument. Det resulterade i 252 koder 

som lästes igenom för att urskilja eventuella dubbletter och se om någon prefix inte stämde med 

koden som skrivits. Därefter delades koderna in efter gemensamma nämnare och tilldelades en 

tillfällig rubrik, en första kategorisering gjordes. När alla koderna var tilldelade en rubrik slogs 

liknande meningsenheter ihop för att göra listan mer hanterbar praktiskt och mentalt.  

Kategoriseringen av koderna som tilldelades tillfälliga rubriker fick agera som utgångspunkt 

vid formulerandet av de mer fasta kategorierna och olika subteman som framgår. Innan 

kategoriseringen tog fart bildades teman utifrån eventuella övergripande områden som 

framkommit vid de olika analytiska stadierna och fyra teman framkom. De temana agerar 

rubriker till varje del av resultatet. Genom att utgå från temana vid formulerandet av de fast 

kategorierna och subtema blev det hela lättare att hantera mentalt för författaren. Analysen tog 

en mer abduktiv karaktär under kategoriseringen då författaren hade en förförståelse från 

forskning om WFC och FWC som delvis användes vid skapandet av de olika kategorierna.  

  

  

Resultat  

 

Resultatet presenteras i form av tabeller och text med övergripande information utifrån de olika 

intervjuerna. Frågorna var riktade mot balans och konflikten mellan arbete och familj något 

som resulterade i att upplevelsen av obalans och konflikt men även aspekter som har positiv 

och negativ inverkan framkom. Då deltagarna tilläts tala till punkt och gavs tid att tänka 

resulterade det i att material angående deras roll och övergripande åsikt om livet även framkom. 

Citat har ändrats från talspråk till skriftspråk för att öka läsbarheten och deltagarnas namn 

används inte på grund av konfidentialitetsskäl.  

  

  

Rollen som kvinnlig chef och mamma  

  

Resultatet i det första temat (se Tabell 1) bygger på deltagarnas upplevelse om sin egen roll 

som chef och mamma. De utgår inte från några speciella frågor men har framkommit 

under intervjuerna och har tagits med då författaren insåg att det är en bra grund att utgå ifrån 

samt att det tidigare tagits upp olika forskning angående just mamma i karriären.  

 

Tabell 1  
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Rollen som kvinnlig chef och mamma  

Meningsenhet  

(exempel)  

Kondenserad enhet  Kategori  Subtema  

Chefsjobb kräver att man är 

närvarande och tillgänglig2  
 

Närvaro och tillgänglighet 
    

jag är mamma även under 

kontorstid så skulle det hända 

något med barnen eller att det är 

någon kris kan de alltid ringa 

mig  

 
Är mamma även under 

kontorstid3 

Alltid tillgänglig 

för alla 

Tillgänglighet 

Blir ofta 

ihågkommen pga. ensam kvinna 

bland män i manliga områden.  

 
Blir ihågkommen2 

 
 

Behandling från 

Mött fördomar från andra 

mammor om att hon är dålig 

mamma som inte varit hemma  

Mammor i det privata har 

påpekat att hon är en dålig 

mamma2 

Dålig mamma andra 

Det går inte att dra sig undan, 

man måste vara ute på 

arbetsplatsen och umgås med 

medarbetare, man är 

kulturbärare3  

 
Det går inte att dra sig undan, är 

kulturbärare3 

 

 

Föredöme 

 

chefer försöker gå hem tidigt, 

vara ett föredöme3  
Viktigt att vara ett föredöme3,4 

  

Man tränas upp som mamma och 

förälder att kunna hantera allt det 

här och få fram drift8  

Tränas upp till chef genom att 

vara mamma8,4 
Tränas upp  

Mamma 

det är bra att vara mamma, man 

får perspektiv på olika saker…5  
Nya perspektiv som mamma, 

mer effektiv, ser vad som är 

viktigt8,4,5 

 

Mer effektiv 

en fördel 

gör jag den mesta planeringen 

hemma, det här dagliga  
Gör mesta planeringen hemma5 

  

alltid vara till lags, ska serva 

andra, ska vara hjälpsam  
Vara alla till lags5 

  

Som mamma känns ju inte det 

bra, komma och hämta barnen 

när de är helt slut  

Känns dåligt som mamma att 

komma sent6 
 

Dåligt 

Vill vara perfekt 

måste man lämna då känner man 

dåligt samvete mot sina kollegor  
Får dåligt samvete för jobb7 samvete 

 

 

Rollerna som kvinnlig chef och mamma går att förena enligt alla deltagarna i studien som   

deltagare 2 säger: 

 

…ibland så får man lösa det lite praktiskt…, jag har ju varit hemma och tagit hand om ett 

barn och sedan får jag väl jobba på datorn samtidigt och svara lite i telefon, det går ju, det 

beror ju på hur kreativ och innovativ man är…   

 

Att rollerna går att förena innebär att man som individ får vara beredd på att alltid finnas 

tillgänglig för alla, är det inte något med jobbet så är det något eller någon hemma som behöver 

ens uppmärksamhet, man måste alltid vara närvarande. Får du en dålig dag som chef kan du 

inte stänga om dig på samma sätt, inte heller låta det gå ut över sina anställda, det alla ändå 

framhåller är att som chef är man ett föredöme för de andra på arbetsplatsen och bör då 

exempelvis gå hem i tid och inte arbeta över för mycket.  

Något annat som de flesta av deltagarna lyfter upp är att moderskapet tränar upp en som chef 

och gör att effektivitet blir viktig då de gärna vill komma hem tidigt och inte behöva arbeta 

hemma som deltagare 5 uttrycker ”… jag fick andra saker som var lika viktiga som jobbet och 
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det hade jag inte haft innan.” Även deltagare 4 uttrycker det så ”…det är ju väldigt mycket 

liksom ledarskap och väldigt mycket, i överhuvudtaget, bara ha ett hem med alla aktiviteter och 

allt, det är ju en form av projektledning bara det…”  

Dock upplever bland anat deltagare 7 att hon får dåligt samvete när hon måste vara hemma 

med barnen då arbetet blir lidande, även deltagare 6 uttrycker att skuldkänslor skapas, det är 

dock när hon kommer sent och hämtar barnen på grund av mycket arbete. Lika så uttrycker 

deltagare 7 att det är vanligt att kvinnor och eller chefer vill ha kontroll ”…sedan är det här med 

kvinnor… en kvinnofälla är att man alltid ska ha kontroll på allting… och det kan vara att man 

är chef också och just att man vill ha kontroll på läget.” Men alla menar på att det inte går att 

göra allt och att vara perfekt. Som deltagare 2 stärker: ”Går inte att vara superkvinna…”.  

   

  

Upplevelse av konflikten mellan arbete och familj  

  

Sådant intervjupersonerna ansåg att konflikten mellan arbete och familj resulterade i. Det vill 

säga de konsekvenser de upplevde var på grund av konflikten och vad som kan vara bra att 

tänka på för att hantera det, är sammanfattat i Tabell 2.  

 

Tabell 2  

Upplevelse av konflikten mellan arbete och familj  

Meningsenhet 

(exempel) 

Kondenserad enhet  

(exempel)  

Kategori Subtema  

vissa perioder halvtid på jobbet, det är 

stressigt, hinner inte man vill, det är 

jobbigt, 

Hinner inte det man vill8,1  Tidspress   

…ibland får man tulla på längden på 

luncherna och ta igen på lunchen och 

det är inte okej, hoppar över fikat 

ibland… 

 

Arbetar ikapp på ledig tid5,6,4 
  

 

Tankar alltid på 

Gränslöst 

arbete  

Går inte att helt släppa det på samma 

sätt som chef… 

Svårt att släppa arbetet när 

man kommer hem1,2,3,8  
jobbet   

Obalans är det om man måste 

kompromissa bort aktiviteter som ger 

energi tillbaka.  

 

Kompromissa bort  

aktiviteter som ger energi1 

 

kompromissa 

 

  

  

Man hinner inte tänka på sig själv, 

egentid tänker man inte på, kommer 

kanske senare, prioriterar bort det 

nu… 

 

Hinner inte tänka på sig  

själv, kommer senare6 

 

Bortprioritera egentid 
  

 Obalans 

Blir tröttare, hinner inte återhämta sig, 

raster hinns inte med, man orkar inte 

med barnens tjat på samma sätt 

Blir trött, hinner inte 

återhämta sig, orkar inte med 

barnens tjat8 

 

Ingen återhämtning 

  

Inte har hjälp så man inte hinner klart, 

har inte lugn och ro i själen, går inte 

att fokusera, då blir det en obalans. 

 

När man inte har lugn och ro 

i själen, går inte att fokusera5 

 

Oroligheter 

  

Blir 

ofokuserad  
finns stunder som det varit skakigt så 

man inte kunnat haft fokus där man 

velat haft 

 

Fokuset försvinner8 
Inget fokus   

det är inte balans, men det är ofta 

under kortare perioder, när något 

extremt inträffar. 

Under kortare perioder är det 

konflikt, går inte att leva så 

länge2,3 

Korta perioder   

 

Varaktighet  
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…det har gått väldigt upp och ner, 

ibland har det varit så att man haft 

otoligt intensiva perioder på jobbet…  

 

Går mycket upp och ner4 
Varierande   

Viktigt att vara öppen med vad som 

hänt, även till barn. …förklara utefter 

åldern…har alltid varit öppen 

hemma… 

Viktigt att vara öppen mot 

man och barn, inte låta det gå 

ut över familjen2 

Öppenhet   

 

Acceptans  

…faller inte på den här siffran, …man 

får ta perspektiv på saker och ting... 

behöver inte alltid vara perfekt 

Måste acceptera att allt inte 

går jämt, behöver inte vara 

perf.8,2 

Går inte att vara 

perfekt 

  

Är man medveten att det kommer är 

det lättare att hantera, att det kommer 

ett slut. 

 

Medvetenhet gör det lättare3 

 
  

Försöka behålla medvetenhet att det är 

mycket nu, att man reagerar mer 

kraftfullt 

Försöker vara medveten att 

det är mycket8 

 
Kontroll  

…dålig på att planera och eftersom jag 

är så ny har jag nog inte fått in de 

rutinerna som behövs… 

 

Som ny har man inte 

rutinerna6 

Inga rutiner/ingen 

kontroll 

  

 

”Work -family conflict” är något som alla upplevt under någon gång i sina arbetsliv på  

olika sätt, det är kan vara allt från att de varit nya och inte haft kontroll till att de varit med ett 

tag och varit med om ökad arbetsbelastning i form av nedskärningar och intensiva perioder av 

arbete. Bland annat kännetecknas konflikterna av tidspress vilket innebär att de ofta upplever 

att de inte hinner med arbetet som måste göras både på jobbet och i hemmet. Till det väljer alla 

deltagare att inte prioritera det som de kallar egentid då de åker iväg själva, ”…ofta prioriterar 

jag bort de för familjen är viktigare, det är just nu som barnen behöver oss som mest, det är nu 

de vill umgås” (6), dock menar exempelvis deltagare 7 och 8 på att egentid kan vara aktiviteter 

med familjen som ger en energi tillbaka.    

 

…egentid för mig är när jag gör saker som jag tycker är kul, som jag har lust med och sedan 

om det är att åka ut och käka eller vara med kompisar eller något det spelar ingen roll, men 

att få göra det jag tycker. Egentid för mig kan också vara att vara med ett av barnen och göra 

någonting som vi tycker är kul tillsammans (7).  

 

Alla deltagare uttrycker även att de haft svårt att stänga ute tankarna angående jobbet vilket de 

uttryckt lett till bland annat sömnlöshet och att de blivit ofokuserade när de kommit hem ”…jag 

kan liksom inte hinna göra färdigt, jag har inte lugn och ro i själen att verkligen, då kan jag inte 

fokusera på det här riktigt”.   

När det är mycket på jobbet framhåller alla att de på ett eller annat sätt arbetar under kvällar, 

helger eller helt enkelt hoppar över fikaraster och kortar ner lunchen (något som görs för att 

slippa ta hem arbete). Dock menar alla deltagare på att konflikt och obalans oftast bara är något 

som sker lite då och då och är varierande i storlek och längd. Deltagare 5 uttrycker: ”…det går 

i perioder, det går upp och ner, ibland kan jag hitta balans men ibland inte. Så är det också, det 

är mer eller mindre att göra beroende på vad projekten har för deadline och så vidare”. Vid de 

olika perioderna då det är mer konflikt hinner de inte återhämta sig och det i sig kan resultera i 

att de blir ofokuserade, får mindre energi över till familjen och mår dåligt i sig själv. Det i sig 

påverkas också av att de ofta tänker på arbetet även när de är hemma.   

 

…när det är mycket att göra så tänker man ju på arbetet, då är det svårt att droppa det, […] 

det kan vara sådana saker som att man ligger och tänker när man sover, funderar på saker 

som hänt under dagen och saker man måste ta tag i, i sådana fall inkräktar det.  
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Deltagarna menar att om en ska ha rollerna som chef och mamma bör en vara beredd på att 

kompromissa väldigt hårt och vara beredd på att inte kunna ha så mycket aktiviteter runt 

omkring.  

 

Man får bestämma sig, och när våran son var liten då fick jag helt enkelt prioritera bort 

väldigt mycket av det som är egen tid. Nej jag kunde inte träna då, jag kunde inte ha ett stort 

socialt liv, jag kunde inte vara med i massa föreningar, jag har aldrig varit klassförälder, det 

skulle aldrig ha fungerat någonsin utan det finns massa saker jag valt bort (2).  

 

Deltagarna poängterar också att det är omöjligt att vara perfekt hela tiden och vara allt till lags, 

det går inte. Vidare lyfter de fram att som ny har man inte den kontroll som behövs för att kunna 

hantera allt i en tjänst, något som deltagare 8 förstärker:  

 

Oftast är det när man är ny i en tjänst, då tycker man att det är jätte mycket men jag har varit 

här… till sommaren har jag varit här i fem år, man lär sig vad man behöver fokusera på, vad 

man behöver satsa på eller vad man… man lär sig känna igen siffror, stort som smått. Man 

får ju erfarenheten…  

 

När en konflikt då uppstått och de känt sig ofokuserade och stressade har de dels försökt vara 

medvetna om det men även undvikit att ta ut det över familjen och deltagare 2 säger att det är 

viktigt att vara öppen mot familjen om att det just nu är mycket och en kanske är lite 

frånvarande.  

 

…det är att försöka vara medveten att det är mycket nu, att man inte hugget på allt för att 

man är trött, försöka vara medveten om det, att man reagerar kanske mer kraftfullt på saker 

och ting om man kanske inte skulle gjort annars. 

 

Trots problemen som deltagarna upplever kring att få ihop arbetslivet med privatlivet så ställer 

de sig överlag positiva till sin situation trots att de ibland upplever konflikt mellan arbete och 

familj, som deltagare 2 uttrycker: ”Men idag har jag inte problem med och inte haft det på 

länge, positiva överväger klart det negativa, så är det ju”. De berättar även att de inte skulle 

vilja förändra sin situation trots motgångar: ”Det är någon period och så, men det är ju efteråt 

skulle jag inte vilja ha det ogjort heller, man lär sig ju väldigt mycket, man blir stark efter 

problemen, att man kan lösa det...8”. De framhåller även att de inte skulle vilja byta jobb trots 

svårigheterna som kan uppstå då de anser sig kunna hantera det. 

   

… å ena sidan så har jag det integrerat, alltså jobbet integrerat i mitt privatliv men jag kan 

också välja att stänga av helt. […] jag tycker det är bra, jag skulle inte vilja ha det så att jag 

bara kunde jobba på jobbet. (3)  

  

 

 Aspekter som minskar konflikten mellan arbete och familj  

  

Det här temat innehåller sådant som kommit fram under intervjuerna och kan ha 

en förminskande effekt av konflikten mellan arbete och familj, strategier och metoder som en 

kan använda sig av för att minska konflikten och skapa balans. Se Tabell 3 för sammanfattning.  
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Tabell 3  

Aspekter som minskar konflikten mellan arbete och familj  

Meningsenhet (exempel) Subkategori Kategori Subtema 

…att man åker till Björnön och tittar på 

en myrstack,6  
Aktiviteter med 

andra 

  

  

Ladda 

  

  

Välmående  
vi åker iväg och kampar, utflykter, 

cykelturer1  
avslappningsövningar och koncentrera 

mig på något annat ett tag för att få dem 

att släppa1  

  

Egna aktiviteter 

energi/minska 

stressen 

  

Arbetat med mindfulness och 

meditationer, skriver i bra boken5  
Kunna umgås med vänner utanför 

jobbet2  
  

Egentid 

    

Blir ofta tillsagd av sin man att åka iväg 

själv6  
Att lägga upp arbetsdagen som man vill7    

Arbetstid 

Tidfördelning   

Hinna med jobbet utan att känna sig 

stressad8  

Spela brädspel efter läxor, spelar golf, 

gör saker tsm5  
Familjetid     

  
Måste vara på fasta möten, kan annars 

styra tiden1  
Flextid     

Att vi är friska, mår bra, att vi gör saker 

tillsammans1   
Viktigt med 

familjen 

  Prioriteringar 

Att ha ett jobb som stimulerar hjärnan, 

skapa en bra arbetsmiljö för andra3  
 

Viktigt på 

Vad som är viktigt   

Viktigt är att ha en självständighet i 

rollen, driva egna frågor, ha god kontakt 

med ledningen5  

jobbet 

  

    

Stöd från medarbetare är en del av 

lösningen, att skapa relationer3  
Stöd från 

medarbetare 

    

Diskuterar med kollegor istället för att 

pressa sig, mer samarbete4  
Samarbeta med 

kollegor 

Socialt stöd   

Haft mycket hjälp från släkt och vänner, 

spelar stor roll för att kunna göra karriär  
  

Stöd från nära 

    

Blir omöjligt utan en plan, i en relation är 

man två och måste bestämma tsm2  
    

Planering 

  

Bra att få planera i god tid för att kunna 

återhämta sig8  
  

  

    

Öppen och tolerant arbetsplats med 

modern syn på arbete och familj3,2,1  
  

Företagets syn   Yttre faktorer  

 

Kategorier. Kategorin ladda energi/minska stressen involverar olika aktiviteter som deltagarna 

anser får dem att bli mindre stressade och hjälper dem med återhämtning och att ladda energi 

vilket i sin tur leder till ett bättre välmående. ”Det kan vara att vi åker iväg och kampar, 
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utflykter, cykelturer eller ja. Något som ger en energi tillbaka. (1)". ”…det är ju verkligen en 

sådan här ventil för när man gör det, då är jag tvungen att vara koncentrerad, för när jag är och 

åker bräda, jag kan ju inte tänka på jobbet.” (2). Den andra kategorin tidfördelning handlar om 

hur en fördelar sin tid mellan sig själv, sitt arbete och sin familj. Det involverar även olika 

aktiviteter som tillhör de olika delarna. Till arbetstid ingår det till exempel att de på sina arbeten 

har flextid vilket innebär att de till en viss del själva kan styra över sina arbetstider och ibland 

även har möjlighet att arbeta hemifrån. Som deltagare 8 säger:  

 

Sedan kan det vara så att vi vill resa väldigt mycket man jag inte har nog med 

semesterdagar […] Då tar man datorn med sig, sitter på ett café vid stranden, säger till 

familjen: sola och bada lite ni, jag ska bara gå upp och ta ett samtal. Och så gjorde jag det 

och hade en videokonferens med Vd:n och några andra, funkar jättebra. Satt på stranden i 

Spanien och jobbade lite och hade WIFI uppkoppling…  

 

I kategorin vad som är viktigt ligger det deltagarna anser är viktigt i familjelivet samt 

arbetslivet eftersom de menar på att om de delarna är uppfyllda blir det lättare att hantera 

eventuella konflikter. Det som anses som viktigast hos familjen är just att alla mår bra och 

hinner få tid till varandra. ”För mig är det viktigt att barnen alltid ska känna att de är de 

viktigaste för mig, att jag verkligen gör allt jag kan för jag gör verkligen så mycket som möjligt 

för dem” (3). Inom arbetet innebär det att de får utvecklingsmöjligheter och samtidigt har lagom 

mycket arbete, det vill säga inte för mycket för det skapar obalans och inte heller för lite då det 

inte är stimulerande. Det involverar även att ha ett roligt jobb och att de trivs. Deltagare 

1 säger: ”För mig är det inte viktigt med karriärstege eller avancera så utan det viktiga är att jag 

trivs och har roligt” medan deltagare 2 säger:   

 

För har man något man jobbar med man tycker, i alla fall till 95% av tiden, roligt så kommer 

man hem med energi, man kan vara trött men det finns ändå en energi, man tycker det man 

gör är roligt och jag hoppas att det också kanske smittar av sig på ens barn.   

 

Den fjärde kategorin socialt stöd innebär helt enkelt det stöd de får från människor runt omkring 

både släkt, vänner, kollegor och arbetsplatsen. Alla deltagare menar att det är viktigt att kunna 

få stöd på olika sätt för att kunna hantera livet genom att ha en relation till sina medarbetare 

kan en söka hjälp hos dem när det är svårt och diskutera problem på arbetsplatsen för att hitta 

en lösning. Även privat är det bra att ha ett nätverk av människor som kan hjälpa till något som 

deltagare 4 bekräftar:   

 

Det där har jag tänkt på också, hur stor roll det faktiskt spelar för att ens kunna göra karriär 

liksom. Eller att båda kan ha ganska krävande jobb eller ha mycket aktiviteter och att barnen 

kan hålla på med aktiviteter […] det är nog väldigt svårt om man inte har ett nätverk.  

 

Deltagarna menar även på att stödet från arbetsplatsen är oerhört viktig och det är svårt att 

kombinera familjelivet med arbetslivet om det företag en jobbar för inte har en förståelse för att 

människor har ett liv utanför arbetet. En stöttande partner ses även som en förutsättning för att 

få det hela att gå runt.  

 

Det är superviktigt. Jag vet inte hur ensamstående människor fixar det, med småbarn och 

chef, i alla fall inte om man ska resa väldigt mycket […]. Det hade nästan varit omöjligt om 

jag inte haft en partner eller någon annan som hade kunnat gå in och täcka upp och ta den 

biten (2).  
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Den sista kategorin planering handlar om att när en är i ett förhållande och arbetar som chef 

måste planeringen vara en del av vardagen dels för att undvika konflikter men även för att hinna 

få tid till återhämtning och minska stressen.   

 

Man måste definitivt ha en plan, annars tror jag det blir omöjligt, […] lever man i en relation 

så är man två och man har ett gemensamt liv, förhoppningsvis så är ju önskan att man ska 

ha ett gemensamt liv. Men då måste man ju också gemensamt bestämma (2).  

 

Deltagarna lyfter även fram att de sköter det mesta av den dagliga planeringen, läxor, packa för 

skolan, planera för veckan, själva.   

  

  

Aspekter som ökar konflikten mellan arbete och familj  

  

Sådant som påverkar konflikten på ett negativt sätt och aspekter som inkräktar på familj 

respektive arbete (se Tabell 4 för översikt).  

 

Tabell 4  

Aspekter som ökar konflikten mellan arbete och familj  

Meningsenhet  

(exempel)  

Kondenserad enhet Kategori Subtema 

…när barnen ringer och när de är 

sjuka7  
när de ringer och när de är 

sjuka 
    

stängningsdagar när man inte kan 

ha barnen på förskola och om 

skolan är stängd6  

Stängningsdagar Barnrelaterat Familjen 

Stor tidspress, när det händer 

mycket saker8  
Tidspress  

Tidspress 

 

Ansvar  
Hårda krav uppifrån, mycket ska 

göras… kommer upp småsaker med 

kort varsel med6,8  

Hårda krav, kort deadline 
 

  

så att jag måste ta med mig jobbet 

hem och jag måste sitta och jobba 

hemma efter att jag gjort de där 

måstena hemma1  

Jobbet tar över om man måste 

ta hem1 
 

Hög 

arbetsbelastning 

  

Vi är för få, arbetsbelastningen är 

för hög1  
Hög arbetsbelastning 

 
Krav  

Inte utav krav från arbetsgivaren 

men däremot kanske mina egna 

krav som gör att jag kan göra det5  

 
Egna krav 

 
  

En ny chef, Den kanske skulle ha 

helt andra krav, förväntningar, 

annan dialog i över huvudtaget1  

Ny chef med andra krav  

Påverkan från 

  

att min man också skulle hoppa på 

ett chefs jobb igen och inte ha 

samma möjligheter att åka ifrån.1  

Min man tar chefsjobb och har 

svårare att komma ifrån 
andra Påverkan 

Man är alltid tillgänglig, telefonen 

är alltid på7  

  
  

Något som alltid stjäl 

uppmärksamhet, kör 110% på 

jobbet, hemma behöver alltid någon 

hjälp med något eller så bråkas det, 

det blir inte lugnt förrän de gått och 

lagt sig6  

 
Något har alltid min 

uppmärksamhet 

Går inte att stänga 

av 

  

  

 Gränslöst arbete 
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Kategorier. Den första kategorin är barnrelaterade faktorer som inkräktade på 

arbetet.  Med det syftas på sådant som ofta inkräktar på arbetet från familjens sida. Det är nästan 

aldrig positiva händelser med familjen som inkräktar på arbetet utan det är oftast när det hänt 

något tråkigt som exempelvis barnen blivit sjuka eller de ringer under möten och är upprörda. 

Även sådant som kan ses som positivt exempelvis aktiviteter på barnens förskola kan ses som 

att det stör arbetet då de kanske måste gå tidigare från arbetet eller liknande. 

Kategorin tidspress innebär att deltagarna ofta upplever att tiden de har på sig att utföra arbete 

påverkar balansen och skapar en obalans vilket i sin tur kan leda till konflikt då de måste ta hem 

arbetet.  

  

…det kan komma utredningar som dimper ner som ska vara klara på korttid som man inte 

heller förstår… sådana saker som man inte kan påverka själv, tidsplanen, blir ju en tidspress 

för det kan bara komma rätt som det är, det är ju lite svårt.  

 

Hög arbetsbelastning påverkar individens upplevelse av konflikt mellan arbete och familj. 

Kategorin är lite sammanlänkad med tidspress eftersom deltagarna ansåg att hög 

arbetsbelastning även innebar att tiden inte räckte till. Den höga arbetsbelastningen märktes 

ofta av deltagarna när de kände sig tvungna att ta hem arbete, hoppa över raster och arbeta på 

helgen. Dock menar de alla att det är upp till hur individen hanterar situationen som avgör om 

det uppstår en konflikt eller inte. Deltagare 7 säger:  

 

Men jag jobbar inte mer än vad jag ska egentligen, […], sedan kan det ju bli periodvis mer 

och ibland mindre, men jag är inte ett jobbfreak som sitter hela […] tillåter inte jobbet 

inkräkta alltför mycket på mitt privatliv.  

 

Den fjärde kategorin påverkan från andra innefattar faktorer som ligger hos individerna runt 

personen och som kan skapa en obalans och påverka konflikten. Dels innebär ju det även barnen 

men författaren gjorde ett val att ha de barnrelaterade faktorerna för sig då de är en stor del. 

Kategorin innefattar först och främst att deltagare 1 ansåg att en ny chef skulle kunna hota 

balansen och att det skulle bli svårare om hennes man valde att hoppa på ett chefsjobb igen 

eftersom han då inte skulle vara lika flexibel i att komma iväg. Men även det faktum att ens 

partner eller pappan till sina barn inte är delaktiga verkar vara andra aspekter av det, det har 

även hänt att chefen kommit och bett dem ta på sig en ännu större roll.  Som tidigare nämnt 

upplever deltagarna att det är svårt att stänga av, att de alltid är tillgängliga, finns alltid något 

som behöver ha deras uppmärksamhet.  ”8 timmar om dagen är jag här, eller nio timmar är jag 

här, då är jag fokuserad 100% och sedan resten av tiden är jag hemma och fokuserar på dem 

100% fast lite inslag på från jobbet…” (7). 

 

 

Diskussion  

  

Syftet med studien var att undersöka kvinnliga chefers upplevelse av work-family conflict och 

vad de gör för att hantera situationer där de två livsdimensionerna står i konflikt för att skapa 

balans mellan de två. Det var även centralt att undersöka hur de ser på sin roll som kvinnlig 

chef och mamma och vad cheferna anser att de skulle behöva för att uppnå balansen samt vad 

som kan rubba den och skapa en konflikt. Här förmedlades deltagarnas egna upplevelser, tankar 

och erfarenheter samt beteenden som kan bidra till en ökad förståelse om ”work-

family conflict” och vad det är som kan påverka det, både positivt och negativt. För att minska 

den upplevda graden av konflikt ses det som viktigt att planera de båda aspekterna i livet. 



16 

 

 

Genom att planera ökar graden av kontroll vilket i sin tur påverkar konflikten. Det är även 

viktigt att ha en öppen arbetsplats och förstående som bland annat tillåter att medarbetarna har 

ett liv utanför arbetet. Vidare så ses ett nätverk med individer som kan stötta och hjälpa till på 

olika sätt som en stor del i hanterandet av konflikten mellan arbete och familj. Det sociala 

nätverket är bra att ha både på arbetet och i det privata. 

 

 

Tolkning av resultatet 
 

Resultatet visar på att upplevelsen av konflikt mellan de två mest centrala delarna i livet, arbete 

och familj, förekommer hos personer med roll som både kvinnlig chef och mamma. 

Upplevelsen av konflikt kan resultera i att det är svårt att fokusera, återhämtningen blir minimal 

och egentid måste bortprioriteras. Att kombinera de två dimensionerna kan vara svårt men det 

är inte helt omöjligt så länge rätt förutsättningar ges. Genom att ha en stöttande arbetsplats, 

kollegor och andra människor runt omkring som har förståelse och kan hjälpa till när det blir 

svårt att få ihop vardagen underlättar enormt och minskar risken för att en stor konflikt ska 

uppstå. Hög arbetsbelastning, tidspress och sjuka barn ses som några av de mest centrala 

aspekterna som ökar konflikten mellan arbete och familj.  

Cheferna i studien har uttryckt att de har större möjlighet att styra över var och när arbetet 

utförs än under andra anställningar. De har tider som de måste hålla men de kan som tidigare 

sagt arbeta hemifrån om de skulle behöva det vid exempelvis vård av barn som därför 

underlättar relationen mellan hem och arbete. Det vill säga, de anser att denna möjlighet hjälper 

till att minska den upplevda konflikten eftersom de inte riktigt behöver välja bort någon av 

aspekterna i livet. Utifrån deltagarnas berättelser går det även att se att chefsskapet 

kännetecknas av bland annat tidspress och hög arbetsbelastning, men likväl kan övriga anställda 

i en organisation uppleva det. Det som dock skulle kunna tänkas är att chefer har fler 

arbetsuppgifter än övriga anställda som går utanför det vanliga arbetet. De ökade 

arbetsuppgifterna som chefer har kan leda till att de upplever en högre grad av konflikt än de 

som inte är chefer. Dock kan övriga anställa också uppleva en konflikt mellan arbete och familj. 

Det är inte ett fenomen som endast chefer upplever. Ytterligare en aspekt som skulle kunna öka 

konflikten hos chefer är just det att de inte kan stänga av från arbetet helt och hållet Nu ska det 

inte sägas att andra stänger av helt bara för de inte är chefer men just som chef måste en alltid 

vara tillgänglig om något händer och kunna hoppa in för att hjälpa till om det behövs vid 

exempelvis stora kriser. 

Hur stor konflikt en individ upplever beror på hur denne tolkar den, bara för att en individ 

upplever att en arbets- och familjesituation orsakar stora konflikter innebär det inte att andra 

tolkar den likadant. Ett exempel på detta är något som en deltagare i studien varit med om: att 

hon blivit dömd av andra mammor för hon inte är hemma med sitt barn utan har en chefsroll 

som innebär mycket resande och arbete. Det skulle kunna vara så att de som dömer inte anser 

att de två delarna går att förena och att det uppstår en stor konflikt medan den kvinnliga chefen 

i sin tur vet att de går att förena om en tar till rätt metoder för att hantera det och upplevelsen 

av konflikt blir då mindre. 

Resultatet i studien visade att några av de faktorer som ökade konflikten mellan arbete och 

familj var att det uppstår tidspress i och med att det blir mycket arbete på lite tid. Detta stödjer 

studier gjorda av både Gallie och Russel (2008) och Rupert et al. (2012) som fann att det som 

mest ökar konflikten mellan arbete och familj är just pressen men även att kontroll minskar 

den. Genom en hög arbetsbelastning och press har det dessutom hänt att deltagarna fått 

tagit hemarbete och varit tvungna att arbeta på både kvällar och helger, något som Gallie och 

Russel menar ökar konflikten, särskilt i kombination med hemmavarande barn. Denna 

arbetsbelastning och tidspress upplevde deltagarna var extra hög då de var nya på sin position 
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och då inte haft samma kontroll över och erfarenhet av sina arbetsuppgifter. Studien visade på 

att deltagarna upplevde att de gånger de haft kontroll så har graden av upplevd konflikt minskat, 

det visar på att kontroll leder till minskad konflikt mellan arbetslivet och familjelivet något 

som Gallie och Russel också menar på. De säger dock att de efterhand lättare har kunnat 

skapa mer balans, även om konflikten fortfarande finns kvar. Den föreliggande studien visar 

även att deltagarna upplevde att möjligheten att gå tidigare eller arbeta hemma, det vill säga 

möjlighet till bland annat flextid, att själva bestämma över arbetstiden hjälpte dem att hantera 

konflikten, även det stämmer överens med Gallie och Russels studie som visade att om 

individer själva har möjlighet att bestämma över sin arbetstid, minskar konflikten. Det skulle 

kunna vara så just eftersom flextid ökar deras möjlighet att anpassa arbetsdagen efter hur 

behovet ser ut i familjen. 

Mödrarna utvecklade flera strategier för att minska konflikten och därmed öka balansen 

mellan arbetslivet och familjelivet. En av dessa strategier är att de lärde sig arbeta mer effektivt 

på jobbet för att inte behöva jobba över och på så sätt komma hem tidigare, vilket stämmer med 

vad Alstveit et al. (2011) och Kmec (2010) fann i sina studier. Dessutom försökte de att 

hushålla med energin på arbetet så de inte blev helt slut innan de kom hem, i linje 

med Alstveit et al. som visar på att mödrar som kommit ut i arbetlivet igen använder energin 

annorlunda för att ha energi kvar när de kommer hem. Vidare visar resultatet på att de 

kvinnliga cheferna anser att attityden på arbetsplatsen och att en stödjande 

arbets- och familjekultur på arbetsplatsen kan minska upplevelsen av konflikt, vilket 

stämmer överens med Fiskenbaum (2014). Till detta bidrog även stöttning och förståelse på 

hemmaplan, även det i linje med Fiskenbaum (2014).   

Studien visade på att ingen av de kvinnliga cheferna hade så mycket egentid, även om de  
till stor del har möjligheten att ta det, utan de valde istället att bortprioritera mycket av sina 

intressen för att hinna med att umgås med familjen under den lediga tiden, något som ligger i 

linje med Widarsson et al. (2012) som visar att mödrar offrar sina egna intressen till förmån för 

föräldraskapet. Det trots att deltagarna framhåller att egentiden hjälper till att återhämta sig och 

ladda batterierna genom att de fokuserar på annat. Dock är det viktigt att poängtera att 

deltagarna erkände tid med familjen vid olika aktiviteter de gör tillsammans, som spelkvällar 

eller att umgås bara barn och mamma, som egentid.  

 

 

Metoddiskussion  

  

Under de första intervjuerna upptäckte författaren att det ställdes många ja och nej frågor, något 

som dock fortsatte under de övriga intervjuerna för att behålla likvärdighet under alla intervjuer. 

Frågorna resulterade ibland att bara ett ja eller ett nej kom men i de flesta fall valde 

intervjupersonen att svara med en motivering till det valda alternativet. Vidare ställdes frågorna 

för nära i följd utan en den ”obekväma” tystnaden författaren lärt sig kan vara bra att tillämpa 

vilket kan ha resulterat i att viktig information kan ha gått förlorad. Dock insåg författaren det 

tidigt i sina intervjuer och började läsa av intervjupersonerna som antingen visade med 

sitt kroppsspråk eller ett litet ”mm” att de var klara och därmed var den obekväma tystnaden 

inte alltid nödvändig. Under intervju sju skedde det förödande att inspelningen stängdes av på 

grund av ett larm som gick igång på inspelningsenheten, som var en smarttelefon, cirka 15 

minuter in i intervjun. Det upptäcktes dock inte förrän intervjun var slut efter ytterligare 25 

minuter. Dock hade intervjupersonen tid att vara kvar på intervju lite till och därmed kunde 

intervjuns väsentliga delar återberättas i en diskussion mellan deltagaren och författaren.   

Då deltagarantalet ses som litet i förhållande till populationen kan det vara svårt att dra stora 

generaliseringar över alla kvinnliga chefer. Men då mättnad uppnåddes redan efter intervju 

nummer tre går det att tänka sig att fler kvinnliga chefer skulle svara likadant eller snarlikt. 
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Författaren insåg att mättnad uppnåtts eftersom svaren, trots att de var individuellt formulerade, 

inte ledde till några nya teman. Resultatet stämmer överens med tidigare forskning på området 

och stärker därmed tanken att det skulle kunna gå att till viss del generalisera resultatet på en 

större population.   

För att vara säker på att författaren förstått intervjupersonen på rätt sätt och därmed försäkra 

sig om att inga missuppfattningar fanns återberättade författaren det intervjupersonen berättat 

med jämna mellanrum som för att checka av. Innan intervjuerna startade uppmanades även 

intervjupersonen att ställa eventuella frågor under intervjuns gång om någon fråga ansågs oklar, 

det för att skapa ett öppet klimat mellan de båda och undvika missförstånd. Under 

databearbetningen tillfrågades två personer att läsa igenom tankegångarna som drogs från den 

koncentrerade meningsenheten till kategorier och subteman för att försäkra sig om att det inte 

uppstått något missförstånd och tankarna inte var motstridiga.  

  

  

Framtida forskningsmöjligheter och slutsatser 

  

De slutsatser som går att dra utifrån den här studien är att kvinnliga chefer upplever aspekter 

som öker konflikten likväl som minskar den, men även att de upplever konflikten som något 

hanterbart även om de måste bortprioritera en del saker i livet. Det framkommer även att 

rollerna, kvinnlig chef och mamma går att kombinera även om de oftast är flytande, det vill 

säga, att en även är mamma på jobbet. 

Studien vänder sig till de som vill lära sig mer om upplevelsen av ”work- family conflict” 

och vad för faktorer som kan påverkar det. Studien kan användas av organisationer som vill 

förebygga ”work – family conflict” men även de individer som behöver hjälp att hantera de 

situationer som uppstår i arbetslivet. Resultatet kan även öppna upp för en förståelse att andra 

är med om likadana saker och kan därmed öppna för diskussioner på arbetsplatser angående 

fenomenet, för en är ju oftast aldrig ensam att uppleva något. 

I framtida forskningssammanhang om ”work – family conflict” skulle det vara intressant att 

undersöka större grupper av kvinnliga chefer med barn för att se tydligare få ett representativt 

urval. Vidare kan det vara av vikt att kolla på konflikten inom olika sektorer som exempelvis 

omvårdad, logistik, industri och så vidare för att se om det finns någon skillnad på den nivån. 

Det skulle även vara av vikt att undersöka fenomenet hos kvinnliga chefer som är yngre än 

åldern på deltagarna i föreliggande studie men även chefer i andra delar av Sverige.    
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