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 I 

SAMMANFATTNING 
 

Titel: Hur kvinnliga ledare hanterar arbets- och familjelivsbalansen och krossar glastaket. 

En studie om hur kvinnor på ledande befattningar balanserar arbets- och familjelivet och 

samtidigt avancerar i karriären. 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Annie Joelsson och Tova Jonsson 

 

Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson 

 

Datum: 2019 - Juni 

 

 

Syfte: Glastaket är en metafor för de svårigheter kvinnor möter vid försök att avancera i 

karriären, där svårigheten att uppnå en balans mellan arbetslivet och familjelivet utgör en 

barriär inom glastaket som försvårar för kvinnor. Vi vill därför undersöka hur kvinnor och 

upplever och hanterar denna typ av utmaning. Vår studies syfte är att öka förståelsen för hur 

kvinnor på ledande befattningar hanterar arbets- och familjelivsbalansen och därmed krossar 

glastaket. Syftet besvaras med hjälp av forskningsfrågorna: På vilket sätt upplever kvinnor 

att arbets- och familjelivsbalansen utgör en svårighet till att avancera i karriären? och 

Vilka strategier använder sig kvinnor av för att hantera denna svårighet? 

 

Metod: Studien är utförd med hjälp av kvalitativ metod, där semistrukturerade intervjuer 

utförts. Tio kvinnor på ledande befattningar har intervjuats i Gävleborgs län och i Uppsala 

län. Data har analyserats med hjälp av tematisk analys. 

 

Resultat & slutsats: Studien visar att det är svårare för kvinnor än män att balansera arbets- 

och familjelivet, bland annat på grund av traditionella könsroller. Kvinnor upplever stress då 

de vill prestera på topp både på arbetet och hemma. Det är möjligt som kvinna idag att både 

inneha en chefsposition och samtidigt ha familj. Kvinnor hanterar svårigheten genom att 

fastställa sina prioriteringar, effektivisera tiden och ta den hjälp och det stöd som finns. Med 

hjälp av modern teknik är det enklare idag att vara mer flexibel, och organisationer spelar en 

viktig roll för att kvinnor ska kunna hantera balansen och samtidigt klättra i karriären. 

 

Examensarbetets bidrag: Studien bidrar med en ökad förståelse kring på vilket sätt 

kvinnor upplever att arbets- och familjelivsbalansen utgör en svårighet till 

karriäravancemang och kring vilka strategier de använder sig av för att hantera denna 

svårighet. Vår studie bidrar med praktiska råd gällande hur kvinnor kan gå tillväga för att 

krossa glastaket samt på vilket sätt organisationer kan underlätta för kvinnor. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Då bevis tyder på skillnader mellan olika länder verkar våra 

resultat vara specifika för Sverige. Vidare vore det därför intressant att genomföra en 

komparativ studie där en jämförelse görs mellan Sverige och andra länder kring på vilket 

sätt kvinnor upplever det svårt att uppnå en arbets- och familjelivsbalans samtidigt som de 

klättrar i karriären. På så vis kan likheter och skillnader länder emellan belysas. 

 

Nyckelord: Glastaket, Kvinnor, Ledare, Arbets- och familjelivsbalans, Karriäravancemang, 

Barriärer 
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ABSTRACT 
 

Title: How female leaders handle work-life balance and break the glass ceiling. A study 

about how women in leadership positions balance work and family life and at the same time 

advance in their career. 

 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

 

Author: Annie Joelsson and Tova Jonsson 

 

Supervisor: Agneta Sundström and Kristina Mickelsson 

 

Date: 2019 - June 

 

Aim: The glass ceiling is a metaphor for the difficulties women face when trying to advance 

in their careers, where the difficulty of achieving a balance between working life and family 

life is a barrier within the glass ceiling. Therefore we want to examine how women 

experience and cope with this kind of challenge. Our study’s purpose is to create a greater 

understanding of how women in leadership positions handle the work-life balance and how 

they by that means crush the glass ceiling. The purpose is answered with the help of the 

research questions: How do women experience that the work-life balance is a difficulty to 

advancing in the career? and What strategies do women use to handle this difficulty? 

 

Method: The study was conducted using a qualitative method, in which semi-structured 

interviews were performed. Ten women in leadership positions was interviewed in the 

County of Gävleborg and Uppsala. Data was analyzed using thematic analysis. 

 

Result & Conclusions: The study shows that it is more difficult for women than men to 

balance work and family life, partly because of traditional gender roles. Women experience 

stress, as they want to perform at top both at work and at home. It is possible for women to 

both hold a leadership position and have a family. Women handle the difficulty by setting 

their priorities, using the time well and taking the help that exists. With the help of modern 

technology it is easier today to be more flexible, and organizations play an important role in 

order for women to be able to both handle the balance and at the same time advance in the 

career. 

 

Contribution of the thesis: The study contributes to an increased understanding of how 

women perceive work-life balance as a difficulty for career advancement and also about the 

strategies they use to deal with this difficulty. Our study gives practical advice about how 

women can crush the glass ceiling and how organizations can make it easier for women. 

 

Suggestions for future research: As evidence indicates differences between countries, our 

results seem to be specific to Sweden. Therefore, it would be interesting to carry out a 

comparative study in which a comparison is made between Sweden and other countries 

about how women find it difficult to achieve work-life balance whilst advancing in their 

careers. In this way, similarities and differences between countries can be highlighted. 

 

Key words: Glass Ceiling, Women, Leaders, Work-life balance, Career advancement, 

Barriers 
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1. Inledning  

Detta kapitel inleds med en problemdiskussion till det område vi valt att studera, vilket leder till 

studiens syfte. Därefter presenteras studiens forskningsfrågor samt avgränsningar. 

 

1.1 Problemdiskussion 

“Vissa ledare är födda kvinnor” sa en gång Geraldine Ferraro, kongresskvinna och första kvinna att 

delta i vice president-valet i USA (Chisholm-Burns, Spivey, Hagemann & Josephson, 2017). De 

senaste decennierna har antalet kvinnor på ledarbefattningar ökat, men männen dominerar 

fortfarande de högsta befattningarna (Vassakis, Sakka & Lemonakis, 2018). Flertalet studier visar 

att kvinnor förblir underrepresenterade på högre befattningar (Linehan & Walsh, 1999; van 

Emmerik, Wendt & Euwema, 2010) och att ju högre upp i nivåerna inom ledningen, desto lägre 

andel kvinnor (Powell, Butterfield & Bartol, 2008).  

 

Trots att kvinnor har tillräckliga kvalifikationer och kan uppvisa att de uppfyller efterfrågade 

prestationer och erfarenheter, möter kvinnor fortfarande hinder från att klättra i karriären på sätt 

som de önskar (Sahoo & Lenka, 2016). Forskning visar att kvinnor avancerar långsammare, erhåller 

färre finansiella resurser i arbetet samt att de inte befordras i samma takt som män (Fox and 

Colatrella, 2006; Long et al., 1993; Long and Fox, 1995; National Research Council, 2001, 2006, 

2007, 2010; Smart and Fox, 2008; Sturm, 2006, 2007, se Su, Johnson & Bozeman, 2014).  

 

Ett fenomen som symboliserar de svårigheter kvinnor möter för att klättra i karriären är det så 

kallade glastaket. Glastaket symboliserar de osynliga barriärer många kvinnor upplever att de stöter 

på vid avancemang inom arbetet (Chaffins, Forbes, Fuqua & Cangemi, 1995). De har möjlighet att 

klättra uppför karriärstegen, men endast till en viss nivå, eftersom de slutligen “slår i” glastaket, 

menar Chisholm-Burns et al. (2017). Glastaket utgörs av barriärer såsom normer, värderingar och 

fördomar samt bristande stöd från organisationer, som försvårar för kvinnor att nå ledande 

befattningar och som dämpar deras strävan att nå dessa (Boone et al., 2013; Chisholm-Burns et al., 

2017; Kalliath & Kalliath, 2014). Barriärer är faktorer som hämmar avancemang i karriären 

(Deemer, Thoman, Chase & Smith, 2014). Chisholm-Burns et al. (2017) hävdar att glastaket leder 

till att både kvinnor och organisationer inte når sin fulla potential, eftersom de fördelar ett 

könsdiversifierat ledarskap leder till inte fullt ut nyttjas.  

 

En av de barriärer som utgör glastaket är utmaningar kopplade till arbets- och familjelivsbalansen. 

Vi har i denna studie valt att fokusera på denna barriär eftersom många kvinnor upplever att de 
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fastnar i detta glastak (McCullough, 2011). Begreppet arbets- och familjelivsbalansen har ingen 

exakt definition, men förklaras innebära tillfredsställelse både på jobbet och hemma samt ett 

välfungerande samspel mellan arbetsliv och familjeliv (Clark, 2000). En bidragande faktor till 

kvinnors underläge vid karriäravancemang är bland annat att balansen är oproportionerlig gällande 

utbildning, karriär och familjeansvar för kvinnor gentemot män (Aluko 2009; Gerson 1985, se Su et 

al., 2014). Akpinar-Sposito (2013) menar att utmaningar kring arbets- och familjelivsbalansen 

bidrar till glastaksfenomenet om dessa inte tas itu med. Sheppard (2018) påstår att utmaningarna 

kring arbets- och familjelivsbalansen kan ge en förklaring till kvinnors underrepresentation på högre 

uppsatta ledarbefattningar. 

 

En stor mängd forskning har bedrivits gällande arbets- och familjelivsbalansen, vad som orsakar 

konflikt mellan dessa områden samt vilka konsekvenser detta leder till (Adisa, Osabutey & 

Gbadamosi, 2016). Viss forskning finns även vad gäller hur konflikten hanteras, men dock saknas 

djupare forskning kring vilka strategier kvinnor använder för att hantera svårigheten att uppnå en 

arbets- och familjelivsbalans och samtidigt nå ledarbefattningar. Sousa, Kuschel, Brito och 

Gonçalves (2018) fann i sin studie ett par strategier kvinnor använt sig av för att hantera konflikten 

mellan arbets- och familjelivet, vilka var att prioritera tidsplanering och att söka en balans mellan 

arbetet och familjen. De intervjuades strategier för att hantera svårigheterna var dock kortfattat 

beskrivna och tillät inte djupare analyser varför författarna menar att ytterligare forskning behövs 

avseende tillämpade strategier för att förstå och hantera arbets- och familjelivskonflikten. 

Guillaume och Pochic (2009) har genomfört en studie på ett stort företag i Frankrike och noterat ett 

fåtal strategier som kvinnor använder för att hantera några av de utmaningar som relateras till 

arbets- och familjelivsbalansen. Dessa strategier involverar bland annat valet att göra uppoffringar 

för karriären och försök att främja en alternativ karriärmodell (Guillaume & Pochic, 2009). 

 

Trots de barriärer som försvårar kvinnors avancemang i karriären som lyfts fram (Glass & Cook, 

2016), finns bristande forskning kring hur kvinnor hanterat svårigheten att balansera arbets- och 

familjelivet för att nå högre uppsatta ledarbefattningar. Barriären arbets- och familjelivsbalansen 

utgör en svårighet för kvinnor att klättra i karriären (Guillaume & Pochic, 2009) vilket påverkar 

andra kvinnors förväntningar och blir till en ond cirkel. Förväntningar om en framtida arbets- och 

familjelivskonflikt kan bidra till att färre kvinnor strävar efter ledarbefattningar (Fernández-Cornejo 

et al., 2016) vilket gör att kvinnor fortsätter att vara underrepresenterade på högre befattningar 

(Luanglath, Ali & Mohannak, 2019). Trots detta finns det kvinnor som lyckats krossa glastaket och 

tagit sig till högre uppsatta ledarbefattningar (Glass & Cook, 2016). Vi vill därför studera på vilket 
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sätt kvinnor på ledande befattningar upplevt barriären arbets- och familjelivsbalansen och vilka 

strategier de använt sig av för att ta sig förbi denna barriär för att därmed krossa glastaket. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för hur kvinnor på ledande befattningar hanterar arbets- och 

familjelivsbalansen och därmed krossar glastaket.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

• På vilket sätt upplever kvinnor att arbets- och familjelivsbalansen utgör en svårighet till att 

avancera i karriären? 

• Vilka strategier använder sig kvinnor av för att hantera denna svårighet? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till kvinnliga chefer inom privat sektor i Gävleborgs och 

Uppsala län. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning om glastaket, arbets- och familjelivsbalansen och 

orsaker till varför konflikt uppstår mellan arbetslivet och familjelivet. Därefter presenteras tidigare 

forskning kring organisationens roll och olika sätt att hantera konflikten. Kapitlet avslutas med en 

sammanställning av den teoretiska referensramen. 

 

2.1 Glastaket 

“Det är fortfarande en mans värld” hävdade en kvinnlig VD inbjuden att delta i en studie utförd av 

Boone et al. (2013). Enligt henne kommer det vara fortsatt brist på kvinnor på höga 

ledarbefattningar. Kvinnors karriärer verkar inte fortskrida i samma takt som mäns. Guillaume och 

Pochic (2009) menar att kvinnors klättring uppåt i karriärstegen går långsamt då de sällan hoppar 

över något steg och ibland accepterar en horisontell förflyttning, vilket inte verkar vara fallet för 

män.  

 

Sverige har kommit långt vad gäller jämställdhet jämfört med andra länder (World Bank Group, 

2019). Globalt sett är det dock ofta ett stort antal män, och väldigt få kvinnor, som besitter 

positioner inom företags högsta ledning (van Emmerik et al., 2010). Nära 40% av första nivås- och 

mellanchefs-positionerna i USA besitts av kvinnor, medan endast cirka 25 % av beslutsfattare samt 

5% av VD-positionerna innehas av kvinnor (Catalyst, 2019). Sheppard (2018) menar att diskussion 

kring vad denna underrepresentation beror på har pågått länge. Trots politiska ingripanden som till 

exempel kvoteringar, kvarstår denna obalans även i västerländska länder (Braun, Stegmann, 

Hernandez Bark, Junker & van Dick 2017). Singh, Terjesen och Vinnicombe (2008) hävdar att 

denna orättvisa även existerar i moderna samhällen, trots att kvinnor är likvärdiga eller rentav bättre 

kvalificerade än sina manliga kollegor. 

 

Glastaket symboliserar de svårigheter kvinnor möter vid försök att klättra i karriären (Chisholm-

Burns et al., 2017). Begreppet myntades tidigt under 1980-talet och står som metafor för de 

osynliga barriärer kvinnor möter då de försöker avancera inom karriären (Chaffins et al., 1995). 

Chisholm-Burns et al. (2017) hävdar att kvinnor har möjlighet att klättra i karriärstegen, men bara 

till en viss nivå eftersom glastaket hindrar dem från att nå de högsta stegen. Deemer et al. (2014) 

påstår att barriärer är faktorer som hämmar utvecklingen av karriären, medan Chisholm-Burns et al. 

(2017) menar att de barriärer som utgör glastaket både hämmar chansen för kvinnor att nå 

ledarbefattningar och minskar deras ambition till att nå dessa befattningar. Glastaket hindrar därmed 
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både kvinnor och organisationer från att nyttja sin fulla kapacitet då fördelarna med ett 

könsdiversifierat ledarskap går förlorade (Chisholm-Burns et al., 2017). 

 

Boone et al. (2013) nämner att barriärerna inom glastaket av vissa hävdas vara så subtila att de inte 

uppfattas av alla. Vidare menar de att män visat sig vara mindre benägna än kvinnor att uppfatta 

barriärerna som hinder för kvinnors karriäravancemang i just deras företag. Boone et al. (2013) 

menar att forskning visar att sättet som kvinnor och män behandlas olika på arbetsplatsen nästintill 

är förnimbart för individen och endast märkbart när det gäller ett större antal individer. Författarna 

utgår från Crosby’s (1984) studie som visar att kvinnor generellt inte uppfattar att 

könsdiskrimineringen påverkat deras egna karriär.  

 

Vissa kvinnor har dock lyckats överkomma problemen som glastaket innebär, men barriärerna 

existerar fortfarande (Chisholm-Burns et al., 2017). Författarna menar att detta borde vara 

bekymmersamt för alla som värdesätter lika möjligheter för alla, då glastaket leder till att fördelarna 

med mångfald inom ledarskap aldrig uppnås.  

 

2.2 Arbets- och familjelivsbalansen 

Begreppet arbets- och familjelivsbalansen saknar en entydig definition, men förklaras av Clark 

(2000) innebära tillfredsställelse både på jobbet och hemma samt ett välfungerande samspel mellan 

arbetsliv och familjeliv. Arbets- och familjelivsbalansen är numera en vardaglig term. Quick, 

Henley och Quick (2004) förklarar begreppet som processen av att fungera i arbetet, hemma och i 

personliga sfärer inom livet, det vill säga en “balanserande akt” som beskriver den pågående 

dynamiska processen som nästan aldrig når en jämvikt. Adisa et al. (2016) nämner att arbets- och 

familjelivsbalansen innebär undvikande av konflikt mellan de två områdena, där konflikt är något 

som uppstår när krav från arbetet och familjen är svårförenliga och tävlar om den anställdes tid och 

energi.   

 

Arbetet utgör den centrala delen i människors liv (Chandra, 2012). Trots att arbetet är en stor del av 

livet menar Crouter (1984) att det bara är en av många aspekter människor strävar efter i livet. För 

många vuxna är arbete och familj både viktiga och krävande delar i livet som deras tid och energi 

måste fördelas mellan och även ungas framtidsplaner visar på ett förväntat aktivt deltagande inom 

båda områden (Cinamon, 2006).  

 

Adisa et al. (2016) nämner att en viktig önskan för anställda idag handlar om uppnå en balans 

mellan arbetslivet och familjelivet och att detta anses vara en särskild svårighet för kvinnor. I likhet 
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belyser Chisholm-Burns et al. (2017) att en särskild svårighet för kvinnor inom karriären är att 

uppnå en balans mellan arbetslivet och familjelivet. Mushfiqur et al. (2018) menar att arbetet 

försvårar det sociala livet och familjelivet samt tvärtom. Även om familjelivet påverkar arbetet 

påstår Cinamon (2006) att arbetet har en större negativ inverkan på familjelivet än vice versa. 

 

2.3 Orsaker till konflikt 

Svårigheten att balansera arbets- och familjelivet är en bidragande faktor till kvinnors problem att 

avancera i karriären. Chisholm-Burns et al. (2017) menar att svårigheten att uppnå en arbets- och 

familjelivsbalans utgör en av glastakets barriärer. Boone et al. (2013) benämner arbets-och 

familjelivsbalansen som en självpåtagen barriär, vilken håller kvinnor tillbaka från att avancera till 

toppnivåer.  

 

2.3.1 Organisatoriska normer 

Organisatoriska normer relaterade till arbets- och familjelivsbalansen bidrar till svårigheten för 

kvinnor att nå högre befattningar (Guillaume & Pochic, 2009). Cinamon (2006) nämner att de 

främsta orsakerna till en arbets- och familjelivskonflikt kan härledas till antalet timmar per vecka 

som tillägnas arbetet samt avsaknaden av flexibla arbetstider. Elloy och Smith (2003) beskriver det 

som tidsbaserad konflikt och menar att orsakerna till konflikten är faktorer som överdrivet antal 

arbetstimmar, ett oflexibelt arbetsschema eller att behöva arbeta skift. Boone et al. (2013) hävdar att 

barriärer för kvinnor förmodligen beror på organisationers brist på mentorskap eller brist på 

noggrann karriärplanering hos kvinnor. Författarna anser därför att barriärerna på arbetsplatsen i 

fråga snarare beror på oavsiktliga misstag hos ledningen, istället för avsiktlig och systematisk 

diskriminering.   

 

Informella normer inom organisationen, som att tillägna arbetet mycket tid, finnas tillgänglig och 

vara geografiskt anpassbar utgör ofta krav för att nå högre befattningar inom företaget (Guillaume 

& Pochic, 2009). Ett intensivt engagemang med mycket nedlagd tid inom arbetet krävs ofta 

samtidigt som kvinnor är i ålder att skaffa barn och bilda familj, vilket kan skada kvinnors 

karriärutveckling, menar författarna. Detta typiska karriärmönster benämns av Guillaume och 

Pochic (2009) som maskulint, då det inte tillåter avbrott i karriären och därför underförstått 

förutsätter att chefer är manliga. Dresden, Dresden, Ridge och Niwako (2018) hävdar att numerisk 

manlig dominans rör könsfördelningen i ett företag och att normativ manlig dominans innebär att 

det existerar en manlig kultur inom organisationen.  
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Brizendine (2008) nämner att högre krav från familjelivet ofta sammanträffar med den tid i livet då 

befordringar till högre nivåer tenderar att ske. Författaren menar nämligen att forskning visar att 

viktiga befordringar sker för kvinnor när de är i 40-årsåldern, vilket är en tid då många kvinnor 

måste balansera karriäravancemanget med familjerelaterade problem. Guillaume och Pochic (2009) 

är inne på samma spår då de påstår att familjekraven stärks för kvinnor vid 35-40-års ålder, vilket 

sammanträffar med tiden för att nå chefspositioner. Författarna menar att glastakets barriär vid 

denna tidpunkt gör sig märkbart synlig. Cinamon (2006) påstår att de närmsta tio åren efter en 

högskoleexamen generellt sett är tiden för att både inleda en karriär och skaffa familj, där både 

mannen och kvinnan i familjen vill göra karriär. Chisholm-Burns et al. (2017) benämner fenomenet 

“lean-out” som utgör ett hinder inom glastaket, vilket innebär att många kvinnor väljer att bromsa 

sina krävande karriärer genom att gå ner i arbetstid eller ta ledigt under en tid, vilket skapar en 

nackdel gentemot männen vars karriärer fortskrider utan uppehåll. 

 

Den huvudsakliga svårigheten kvinnor stöter på vad gäller att uppnå en arbets- och 

familjelivsbalans verkar vara sammankopplad till tidsplanering och brist på kvalitetstid med 

familjen, i synnerhet gällande kvinnor med barn (Sousa et al., 2018). Kalliath och Kalliath (2014) 

menar att en av huvudorsakerna till konflikt mellan arbete och familj är hög arbetsbelastning på 

grund av normer och förväntningar inom företaget där de anställda förväntas ge allt och lite till. 

Vissa branscher och yrken kräver ofta långa arbetsdagar, obekväma arbetstider och sena kvällar för 

att hinna få allt jobb gjort samt involverar större press från arbetet eftersom stort fokus krävs (Adisa 

et al., 2016; Kalliath & Kalliath, 2014). Adisa et al. (2016) nämner detta som orsak till konflikt och 

förklarar att när tid och uppmärksamhet tas ifrån ett område kan det försämra prestationen inom 

området, samtidigt som det underlättar inom andra områden.  

 

Sheppard (2018) påstår att många är medvetna om att det krävs stort fokus på karriären för att nå 

toppositioner inom företag, vilket utgör ett hot mot möjligheten att uppnå en arbets- och 

familjelivsbalans. Högre uppsatta befattningar involverar ofta längre arbetsdagar, fler resor i arbetet 

och större ansvar, vilket drar fokus bort från familjen (Sheppard, 2018). Kvinnor har större 

svårigheter än män i vad gäller att förena arbete och familj menar Sousa et al. (2018). Dagens 

arbetsmarknad är tidskonsumerande och energiintensiv, och eftersom kvinnor enligt författarna är 

mer emotionellt känsliga känner de sig skyldiga för att de inte har möjlighet att hinna med familjen 

så mycket som de skulle vilja (Sousa et al., 2018). 

 

2.3.2 Spill-over 

En orsak till konflikt mellan arbets- och familjelivet beskrivs genom teorin kallad “spill-over”, 
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vilken innebär att beteenden och känslor som uppstår inom ett av områdena arbete och familj, kan 

överföras till det andra området med positiv eller negativ påverkan (Adisa et al., 2016). Till 

exempel leder glädje på jobbet även till glädje hemma och frustration på arbetet leder till frustration 

hemma, varav den sist nämda har en negativ inverkan på familjelivet. Greenhaus och Powell (2006) 

belyser dock detta som en positiv del av samspelet arbets- och familjelivsbalansen. Enligt dem 

existerar positiv “spill-over” från ett område i livet till ett annat, berikande i och med positiva 

erfarenheter inom en roll som berikar en annan livsroll.  

 

Kalliath och Kalliath (2014) tar upp negativa aspekter av spill-over och fann i sin studie att arbetet 

ofta är känslomässigt utmattande och stressigt, vilket leder till att kvinnor kan känna sig slitna i 

slutet av dagen och sakna energi till att göra saker som är bra för sig själva. De påstår att stressen 

från arbetet påverkar kvinnors förmåga till att göra saker de gillar tillsammans med sina familjer.  

 

2.3.3 Traditionella könsroller 

Svårigheten att balansera arbetslivet och familjelivet förstärks om det finns små barn att ta hand om 

samt om båda makarna är heltidsarbetande (Green & Zenisek, 1983). Traditionellt sett har män 

förväntats vara familjens försörjare medan kvinnor förväntats vara den som främst tar hand om barn 

och hushåll (Fernández-Cornejo et al., 2016; Raley, Bianchi & Wang, 2012). Sousa et al. (2018) 

påstår att dessa traditionella könsroller kvarstår som beteendemässiga normer att följa, och påverkar 

balansen mellan arbetslivet och familjelivet samt hur stor vikt som läggs vid de två områdena. Trots 

att kvinnor numera, i likhet med män, har en karriär, menar Raley, Bianchi och Wang (2012) att 

normerna kring traditionella könsroller förblir oförändrade. Sousa et al. (2018) menar kvinnor 

fortsätter att främst anta rollen som mamma och fru trots att de arbetar, medan män antar rollen som 

familjeförsörjare, vilket blir ett sätt för dem att motivera sin mer begränsade roll som pappa och 

make. Männen känner att deras egna misslyckanden i familjelivet är rättfärdigade samt att det är 

något som deras familjer också rättfärdigar, eftersom männen istället bidrar till familjens välmående 

genom att betala familjens räkningar (Sousa et al., 2018). 

 

Fischlmayr (2002) menar att kvinnors eget tänkande hindrar dem i karriären, där många beter sig i 

enlighet med de traditionella könsrollerna och vad som förväntas av dem stereotypiskt. Boone et al. 

(2013) påstår att kvinnor har en benägenhet att önska att deras makar ska arbeta utanför hemmet, 

vilket försvårar utmaningen att klättra i karriären och samtidigt sköta hemmet. De menar att några 

av barriärerna kvinnor möter beror på stereotyper om deras roll i hemmet och på arbetet. Enligt 

Fischlmayr (2002) är kvinnor medvetna om sitt egna stereotypiska och traditionella rollbeteende, 
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men väljer att inte göra något åt saken. 

 

Kvinnor och män har tydligt olika personliga förutsättningar (Boone et al., 2013). Horne, Johnson, 

Galambos och Krahn (2017) menar att det existerar en oproportionerlig fördelning av 

hushållsarbete, där kvinnor tar mer ansvar i hemmet än män. Sheppard (2018) menar att kvinnor 

engagerar sig mer i både hushållssysslor och barnomsorg än vad männen gör. Cinamon och Rich 

(2002) påstår att även kvinnor med krävande karriärer lägger ner mer tid på aktiviteter hemma än 

sina manliga kollegor. Bevis tyder på att män i allmänhet är mindre villiga att ta på sig 

ansvarsområden inom familjen, vilket leder till att kvinnorna får dra det ”tyngsta lasset” hemma 

(Chisholm-Burns et al., 2017). Detta andra arbetspass som kvinnorna efter en hel dags arbete 

kommer hem till, involverade hushållssysslor och att ta hand om barn, konkurrerar ofta med krav 

inom karriären, fortsätter författarna. Då krav inom ett av områdena gör det svårt att möta kraven 

inom det andra nämner Adisa et al. (2016) att en arbets- och familjelivskonflikt kan uppstå. 

McCullough (2011) påstår att till dess att män tar lika stort ansvar som kvinnor vad gäller 

barnomsorg och hushållssysslor, kommer arbets- och familjelivsbalansen vara en barriär för kvinnor 

i strävan att uppnå ledarbefattningar. 

 

Kvinnor behöver ofta vara borta från arbetet för att ta hand om barnen, vilket leder till konsekvenser 

inom karriären på grund av familjeansvaret (Chisholm-Burns et al., 2017). En konsekvens är att 

försök till att uppnå en arbets- och familjelivsbalans fördröjer kvinnors karriäravancemang, nämner 

författarna. McCullough (2011) påstår att kvinnor är mer benägna att arbeta deltid, ta ut mer 

föräldraledighet samt ta ut fler dagar från arbetet för vård av barn (VAB) vilket leder till att 

befordringar till högre positioner sker långsammare. Resultatet är att kvinnor kan känna sig 

tvingade till att göra ett val mellan att ha en familj och en karriär (Chisholm-Burns et al., 2017).  

 

2.3.4 Prioriteringar och Ambitioner 

Svårigheten att balansera arbets- och familjelivet är en förklaring till kvinnors underrepresentation 

på högre uppsatta ledarbefattningar, då de bidrar till att färre kvinnor än män har ambitionen till att 

klättra uppför karriärstegen (Sheppard, 2018). Dubey och Tiwari (2014) hävdar att 

karriäraspirationer för individer bland annat influeras av förväntan om föräldraskap. En studie 

utförd av Fernández-Cornejo et al. (2016) visar att kvinnornas uppfattning om en framtida arbets- 

och familjelivskonflikt gjorde dem mindre benägna till ett avancemang inom karriären. Chandra 

(2012) hävdar att det å andra sidan inte är ovanligt att männen offrar sina karriärer för att kunna 
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hjälpa sin maka att uppnå sina mål. Sådana företeelser är inte lika vanliga i exempelvis Asien, 

menar författaren.  

 

För att undvika en konflikt mellan arbetslivet och familjelivet menar även Cinamon (2006) att 

studenter kan minska sin strävan efter en karriär till förmån för familjen. Författaren påstår dock att 

det även kan vara åt det andra hållet, där studenterna för att undvika konflikt dämpar sin strävan 

efter att skapa en familj för att istället satsa på karriären. Durante, Griskevicius, Simpson, Cantué 

och Tybur (2012) belyser möjligheten att planera föräldraskap samt karriär har förändrats mycket 

för moderna kvinnor, och att fler kvinnor idag väntar längre med att skaffa familj. 

 

Sheppard (2018) nämner att färre kvinnor än män är intresserade av att nå toppositioner då de har 

olika prioriteringar i livet gällande arbets- och familjelivet, där kvinnorna upplever att en högre 

befattning innebär fler uppoffringar. Kvinnor prioriterar familjen och god hälsa främst, medan män 

främst värdesätter arbetsrelaterade faktorer som hög lön (Sheppard, 2018). Cinamon och Rich 

(2002) menar att mäns karriärrelaterade mål och ambitioner ofta överstiger kvinnors. Svårigheten 

att uppnå en arbets- och familjelivsbalans kan bidra till att kvinnor är underrepresenterade på 

chefspositioner då de leder till att färre kvinnor än män har ambitionen till att vilja nå högre 

befattningar. En del kvinnor har även tron om att en chefsposition minskar chansen till att träffa en 

partner, vilket dämpar deras strävan efter att nå en chefsposition (Sheppard, 2018). 

 

När kvinnor och män föreställer sig hur deras liv och karriärer ser ut om ett år finns det inga 

skillnader mellan könen, men skillnaderna blir större när de istället föreställer sig sina liv och 

karriärer inom 10 till 15 år, eftersom att kvinnor då föreställer sig att de kommer kompromissa mer 

med arbetet för att få mer tid till sina familjer, vilket männen inte planerar att göra i samma 

utsträckning (Brown & Diekman, 2010). Sheppard (2018) belyser att kvinnor i en liknande studie 

om framtiden, förväntar sig att framtida anställning kommer att vara positivt både för deras 

välmående samt för att uppnå deras mål, men att det kommer ha en negativ påverkan på deras barn.  

 

Fujimoto, Azmat och Härtel (2012) menar att kvinnor ofta känner en större konflikt associerad till 

deras arbete och deras roller som vårdnadshavare än män. Kvinnor känner en större känsla av 

förlust gällande deras professionella liv, särskilt vad gäller deras karriäraspirationer (Sousa et al., 

(2018). Författarna menar att kvinnor värderar arbete och karriär som någonting viktigt och 

givande, men att de känner att familjen begränsar deras strävanden vad gäller utveckling.  
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Guillaume och Pochic (2009) har studerat problemet gällande kvinnors svårigheter att nå högre 

befattningar och nämner att svårigheten att uppnå en arbets- och familjelivsbalans utgör ett hinder. 

Författarna fann i sin studie att kvinnornas familjeorientering tolkas av cheferna som en 

begränsning och som att de drar sig ur konkurrensen om makten. Boone et al. (2013) hävdar att det 

traditionella glastaks-argumentet kan ha uppvisat en falsk tudelning hos kvinnliga aspirerande 

VD:ar, att möjligheten att balansera arbete och familj bara är en fantasi. Även McCullough (2011) 

hävdar att det finns ett antal dubbelmoraler som hindrar kvinnor från att bli ledare. En av dem är att 

kvinnor måste välja mellan att vara mor eller en ledare. Kvinnor som når ledarbefattningar har ofta 

inga barn eller skaffar barn senare, och kvinnor som väljer att stanna hemma för att uppfostra barn 

har små eller inga möjligheter alls att nå upp till ledarbefattningar (McCullough, 2011). Författaren 

menar att detta leder till ett falskt antagande om att kvinnor måste välja mellan dessa två alternativ. 

Boone et al. (2013) påstår att män och kvinnor har samma personliga prioriteringar och nivå av 

ambition och barriärerna är ofta sådana som kvinnor valt själva, såsom val kring familj och hushåll. 

 

2.4 Organisationens roll 

Organisationer spelar en roll i skapandet av en arbets- och familjelivsbalans. Chisholm-Burns et al. 

(2017) påstår att organisationer kan bidra till svårigheten att balansera arbets- och familjelivet om 

de saknar stödjande policys som mammaledighet och möjlighet till flexibelt schema som underlättar 

för familjeansvar. Elloy och Smith (2003) hävdar att såvida personalavdelningen har ett holistiskt 

synsätt, bidrar det till en större medvetenhet om den totala kontexten av medarbetarnas dagliga liv, 

och inte endast om timmarna som spenderas på arbetet. Chisholm-Burns et al. (2017) påstår att 

organisationer kan underlätta för kvinnors karriäravancemang genom att införa välkända 

organisatoriska policys och praxis som tillåter ett flexibelt schema och där kvaliteten på arbetet 

rankas högre än nedlagd tid. 

 

Boone et al. (2013) föreslår att myndigheter kan tillhandahålla skattelättnader det vill säga skattefria 

löner, för arbetsgivare som anställer välkvalificerade kvinnor som väljer att arbeta deltid, då de är 

intresserade i mer flexibilitet i familje- och arbetslivet. På detta vis skulle det inte kosta för ett 

företag för att ha deltidsarbetare, menar de. Dock anser författarna att detta inte skulle vara en 

lösning för det underliggande problemet, vilket är brist på ledarskapsutveckling för individer som 

strävar åt VD-posten.  

 

Karriäravancemang är både organisationens och individens ansvar, menar Boone et al. (2013). 

Flippin (2017) hävdar att kvinnor i Generation X, det vill säga personer födda mellan 60- och 80-

talet, förväntar sig att deras handledare är intresserade av deras aspirationer och karriärer, och att de 
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bryr sig om deras förmåga att nå mål. Författaren hävdar att individer råds söka och etablera både 

informella och formella mentorskap på arbetsplatsen, för att lyckas framdriva sina karriärer. Boone 

et al. (2013) påstår att myndigheter borde öka kännedomen för problem som kvinnor står inför på 

arbetsplatsen, och likaså driva på policys för jämlikhet i den privata sektorn. En allmän och 

realistisk rekommendation utifrån många studier är att modifiera policys i företag för att bli mer 

tillmötesgående vad gäller kvinnors befordringar.  

 

Catalyst (1993) har föreslagit några tillvägagångssätt för organisationer. De förespråkar 

meningsfulla uppgifter, flexibilitet i vad gäller arrangerandet av arbetsscheman och policys gällande 

föräldraledighet. Brizendine (2008) anser att organisationer borde expandera tidshorisonten på 

befordringar för kvinnor som är över 40-årsåldern, så de har mer tid att kunna ägna sig åt 

familjeangelägenheter.  

 

Organisatorisk möjliggörande är en viktig faktor för kvinnor vad gäller karriäravancemang (Flippin 

2017). Författaren menar att kvinnor värdesätter att ledare ägnar sig åt stöd, påverkansarbete och 

bemyndigande för att underlätta karriäravancemang. Flippin (2017) menar att handledare och 

organisationer spelar en central roll i de anställdas personliga utveckling. Högre uppsatta ledare och 

handledare var enligt Flippins (2017) studie de mest hjälpfulla mentorerna för kvinnorna. Även 

kollegor spelar en viktig roll som stöd för kvinnor i att hantera krav och press från arbetet såväl som 

familjen, där kvinnor hanterar arbets- och familjelivsbalansen genom att kommunicera planer med 

sina kollegor (Kalliath & Kalliath, 2014). 

 

HR-policys kan bidra med flexibilitet och möjlighet att lösa arbetslivs- och familjelivskonflikter, 

menar Chandra (2012). Författaren hävdar att vissa personer är villiga att arbeta långa och tuffa 

timmar, medan andra inte är det. Arbetslivs- och familjelivsbalansen handlar om att uppmärksamma 

ansvar både hemma och på arbetet, menar Chandra (2012). Författaren hävdar även att medarbetare 

på stora företag som exempelvis HP har tillgång till utrustning som t.ex. bärbara datorer, 

mobiltelefoner och bredband för att kunna arbeta mer flexibelt. Firmor borde ge kvinnor mer 

flexibilitet i både arbetstid samt vart arbetet utförs, och hjälp med omlokalisering och barnomsorg 

(Boone et al., 2013). Chandra (2012) hävdar å andra sidan att individer själva borde ta ansvar för att 

balansera olika aspekter i sitt liv.  

 

2.5 Sätt att hantera balansen 

Elloy och Smith (2003) påstår att produktiviteten och pålitligheten hos både manliga och kvinnliga 

medarbetare är direkt relaterad till deras förmåga att finna en balans mellan arbete och 
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familjeansvar. Hur arbets- och familjelivsbalansen hanteras är individuellt (Chandra, 2012). 

Individer som känner krav från både arbete och hem kan vid något tillfälle göra uppoffringar inom 

något område, som att dra sig tillbaka i arbetet för att kunna möta familjens efterfrågan, eller 

tvärtom (Sheppard, 2018). Vilket håll individer offrar sig åt kan skilja sig åt mellan män och 

kvinnor på grund av vilka preferenser de har relaterade till arbete och familj, menar författaren. 

 

2.5.1 Uppoffringar för karriärens skull 

För att hantera svårigheten i att balansera arbets- och familjelivet och samtidigt ha en karriär väljer 

vissa kvinnor att göra uppoffringar för karriärens skull. Chisholm-Burns et al. (2017) påstår att 

kvinnor kan välja att skaffa färre barn eller avstå helt från att skaffa barn på grund av 

karriärambitioner och press från arbetet. På ett stort företag i Frankrike visade det sig att 30% av de 

kvinnliga cheferna var singlar eller frånskilda, medan detta bara var fallet för 6% av de manliga 

cheferna (Guillaume & Pochic, 2009). Studien visar att vissa kvinnor valt att göra uppoffringar för 

karriären i form av att vara barnlösa, singlar eller frånskilda för att nå ledarbefattningar (Guillaume 

& Pochic, 2009). Författarna påstår att kvinnor som strategi kan välja att anpassa sig till det 

maskulina karriärmönstret och göra dessa uppoffringar för att nå ledande befattningar. För yngre 

kvinnor kan detta innebära uppskjuten mammaledighet (Guillaume & Pochic, 2009). Denna strategi 

nämns av författarna vara vanlig bland ensamstående kvinnor och kvinnor utan barn.  

 

2.5.2 Alternativ karriärmodell 

Fernández-Cornejo et al. (2016) menar att unga kvinnor är mer villiga att göra uppoffringar inom 

karriären för att nå en bättre balans mellan arbets- och familjeliv. Kvinnor kan dock som strategi 

välja att inte göra uppoffringar för karriärens skull och satsa på att både ha en familj och en karriär. 

En strategi att använda sig av för att skapa balans mellan arbets- och familjelivet nämns av 

Guillaume och Pochic (2009) innebära prioriteringen av familjen före arbetet, där arbetstiden 

anpassas efter familjelivet. Denna strategi verkar vanligare bland kvinnor med små barn och innebär 

kontroll över de egna arbetstiderna där valet att gå ner i arbetstid ofta görs under några år innan 

karriären återupptas (Guillaume & Pochic, 2009). Raley, Bianchi och Wang (2012) påstår att 

kvinnor är mer troliga än män att i samband med att de fått barn välja att sluta arbeta, börja arbeta 

deltid, välja bort befordringar, eller acceptera arbete med lägre lön i utbyte mot att ha ett mindre 

krävande arbete eller ett arbete som är mer familjevänligt.  

 

Sousa et al. (2018) fann i deras studie att många portugisiska kvinnor som strategi för att hantera 

konflikten mellan arbets- och familjelivet valde att fastställa sina prioriteringar för att fördela sin tid 
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och skapa en balans. Vissa kvinnor som valt att inte göra uppoffringar för karriären försöker att 

istället främja flexibel tillgänglighet som karriärmodell, där resultat och inte ständig närvaro är vad 

som räknas (Guillaume & Pochic, 2009). För att hantera normen att ständigt finnas tillgänglig har 

en del kvinnor som strategi valt att använda sig av en alternativ karriärmodell istället för att följa det 

maskulina karriärmönstret, menar författarna. 

 

De kvinnor som valt att inte anpassa sig efter det maskulina karriärmönstret försöker anpassa sitt 

arbetsschema efter barnens schema, vilket kan innebära att skippa lunchen, arbeta tidiga morgnar 

och sena kvällar, använda mobil IT-teknik och optimera sina arbetsresor, samtidigt som de tar 

mindre semester och kortare mammaledighet (Guillame & Pochic, 2009). Denna strategi nämner 

Guillaume och Pochic (2009) vara vanlig bland kvinnliga chefer med barn som både vill ha en 

karriär och hinna spendera tid med sina barn. Kalliath och Kalliath (2014) nämner att en del kvinnor 

noggrant planerar sin tid och försöker att utnyttja den till fullo genom att göra de mest avancerade 

uppgifterna vid tidpunkter då de känner sig fulla med energi istället för när de känner sig trötta. 

 

Chandra (2012) hävdar att nordiska länder i synnerhet föredrar kortare arbetstider. Guillaume och 

Pochic (2009) nämner att kvinnor som väljer denna strategi ofta inser att det innebär en större 

svårighet att nå de högsta befattningarna då de valt att arbeta deltid i början av sin karriär. 

Mammaledighet med fullt betalt i upp till ett år existerar i de flesta nordiska länder, hävdar Chandra 

(2012). Författaren menar att företag har provision för en paus i karriären så att kvinnan kan komma 

tillbaka till arbetet och fortsätta sin karriär. Även pappaledighet är något som är vanligt och 

populärt, hävdar Chandra (2012). 

 

2.5.3 Förlita sig på familjemedlemmar 

Kvinnor kan även förlita sig på familjemedlemmar för att lyckas skapa en balans mellan arbets- och 

familjelivet. Chandra (2012) menar att en del kvinnor förlitar sig på hjälp från föräldrar eller 

svärföräldrar för att hantera arbets- och familjelivsbalansen. Guillaume och Pochic (2009) anser att 

kvinnor delvis är beroende av sina män att sköta en del av hushållet för att lyckas kombinera 

ambitionen att både vilja göra karriär och ha en familj att hinna spendera tid med. Enligt Chandra 

(2012) delas hushållssysslorna mer lika mellan makarna i västvärlden.  

 

Kalliath och Kalliath (2014) nämner att stöd från familj och vänner spelar en viktig roll i att kunna 

hantera stress och krav från arbetet såväl som familjen. De menar att kvinnliga socialarbetare 

hanterar arbets- och familjelivsbalansen genom att regelbundet kommunicera sina planer och 
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förväntningar med sin partner. Genom kommunikation med sin partner kan kvinnorna förhandla 

och planera aktiviteter för att passa bådas behov, vilket leder till att båda känner sig tillfredsställda 

(Kalliath & Kalliath, 2014).  

 

2.5.4 Outsourcing 

Att outsourca hushållssysslor kan vara ett sätt för kvinnor att hantera svårigheten att uppnå en 

arbets- och familjelivsbalans samtidigt som de gör karriär. Guillaume och Pochic (2009) menar att 

det maskulina karriärmönstret med krav på ständig närvaro på jobbet är möjligt tack vare att 

kvinnorna har råd att anställa hjälp hemma med exempelvis städning och barnomsorg. Att outsourca 

hushållssysslor hävdar även Chandra (2012) vara ett sätt att hantera arbets- och 

familjelivsbalansen.   

 

2.6 Sammanställning av teoretisk referensram 

 

Figur 1. Sammanställning av teoretisk referensram. 
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Glastaket symboliserar de svårigheter kvinnor stöter på då de försöker avancera i karriären, där 

svårigheten att uppnå en balans mellan arbetslivet och familjelivet är en orsak till att kvinnor har 

svårt att nå högre befattningar. Att uppnå en arbets- och familjelivsbalans innebär att ingen konflikt 

uppstår mellan de två områdena. En konflikt är något som uppstår då krav från arbetet och familjen 

konkurrerar om en människas tid och energi samt är svåra att förena. Möjliga orsaker till konflikt 

nämns vara organisatoriska normer, teorin om spill-over, traditionella könsroller samt prioriteringar 

och ambitioner. Hur konflikten mellan arbets- och familjelivet hanteras påstås vara individuellt, där 

olika sätt att hantera konflikten nämns vara genom uppoffringar, en alternativ karriärmodell, att 

förlita sig på familjemedlemmar samt genom outsourcing. Organisationens roll kan vara 

betydelsefull för hur kvinnor kan lyckas hantera svårigheten att uppnå en arbets- och 

familjelivsbalans och krossa glastaket.  
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3. Metod 

I detta kapitel beskriver vi den metodologi som studien utgår från samt de metodval som gjorts. 

Kapitlet inleds med beskrivning och val av forskningsansats och forskningstradition, följt av 

teoretisk och empirisk datainsamling. Därefter beskriver vi övriga tillvägagångssätt såsom 

utformning av frågor, urval och dataanalys, tillsammans med motivering till valet för respektive 

tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas sedan med diskussioner kring etiska principer, metodkritik och 

kvalitetskriterier. 

 

3.1 Forskningsansats 

Då vår studie syftar till att öka förståelsen kring kvinnors egna upplevelser kring och sätt att hantera 

arbets- och familjelivsbalansen samtidigt som de klättrar i karriären föll det sig lämpligt att 

genomföra en studie av kvalitativ art (Parker, 2012). Vi ansåg att ett kvalitativt tillvägagångssätt var 

mest passande då fokus ligger på en holistisk förståelse av individers egna upplevda erfarenheter 

och beteenden med syfte att tolka den sociala verkligheten utifrån deras perspektiv (Lee, 2014; 

Parker, 2012). 

 

Studiens fokus ligger på att söka förståelse för människors sociala verklighet, varför vi placerar oss 

inom den hermeneutiska forskningstraditionen (Bryman & Bell, 2017). Författarna menar att 

hermeneutiken belyser tolkning av människors handlingar, vilket av Parker (2012) nämns vara 

något som karaktäriserar kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning definieras även av ett induktivt 

förhållningssätt (Sohlberg & Sohlberg, 2013), vilket har varit vår utgångspunkt vid insamling och 

analys av data. Slutsatserna har dragits utifrån de observationer som gjorts, där teorin har 

kompletterats efter att empirin samlats in. Lee (2014) menar att kvalitativa studier ibland kan vara 

både induktiva och deduktiva. Vi har i vår studie även haft inslag av deduktion, då vi vid 

utformandet av våra intervjufrågor utgått från tidigare teori. 

 

3.2 Teoretisk referensram 

För att vår studie ska vara relevant och kunna bidra med ny kunskap anser vi det vara nödvändigt att 

ta reda på vad som tidigare har studerats inom området. Staw (1995) menar i likhet att en studies 

relevans kan ses som till vilken nivå ett kunskapsbidrag har gjorts. Den teoretiska referensramen 

utgör därför en viktig del av vår studie. Vid insamlingen av teori har vi utgått från studiens syfte 

och forskningsfrågor. De ämnen vi valt att behandla är således glastaket, arbets- och 

familjelivsbalansen, orsaker till konflikt mellan arbetslivet och familjelivet, vilken roll 

organisationen spelar samt sätt att hantera arbets- och familjelivsbalansen. Vi valde efter 
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genomförda intervjuer att komplettera teoridelen med teori om traditionella könsroller samt teori 

om nominell och normativ manlig dominans, då detta kom på tal under flertalet av våra intervjuer. 

Vi ansåg därför att teori kring detta var relevant att beröra under den teoretiska referensramen.  

 

Som utgångspunkt för att bygga upp studiens teoretiska referensram har vi använt oss av 

vetenskapliga artiklar. Vi har främst sökt i databaserna Academic Search Elite och Emerald för att 

hitta relevanta artiklar, där sökorden som användes var “work family balance”, “work family 

conflict”, “glass ceiling”, “WLB”, “female leadership”, “women in management”, “gender”, 

“workplace barriers”. Genom dessa artiklar fann vi fler relevanta artiklar att använda oss av, då 

dessa refererade till tidigare publicerade artiklar inom ämnet. För att få en så aktuell teoretisk 

referensram som möjligt, vilket Eriksson och Hultman (2014) nämner som viktigt, är majoriteten av 

artiklarna vi valt att utgå ifrån publicerade under de senaste tio åren. En del av de utvalda artiklarna 

är publicerade tidigare och för att besluta oss för om dessa fortfarande kunde anses vara aktuella 

diskuterade vi innehållet i dessa tillsammans. Då vi ansåg att de teorier som presenterades i 

artiklarna fortfarande är relevanta valde vi att använda oss utav dessa. 

 

3.3 Empirisk datainsamling 

För att samla in empiriska data valde vi att utföra kvalitativa intervjuer, vilket är ett bra sätt att 

undersöka respondenters känslor och perspektiv kring ett ämne (Guion, Diehl & McDonald, 2011). 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer i form av semistrukturerade intervjuer, vilket ger 

respondenten frihet att svara på sitt eget sätt (Bryman & Bell, 2017). Kvalitativa intervjuer är därför 

flexibla och följer ofta samma riktning som respondentens svar, vilket gör att studiens fokus kan 

anpassas efter vad som under intervjun framstår som viktigt (Bryman & Bell, 2017). Då vi ville ta 

reda på hur kvinnor upplever och hanterar svårigheten att uppnå en arbets- och familjelivsbalans 

och samtidigt klättra i karriären ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var en passande metod, då 

det som kvinnorna själva tar upp som viktigt under intervjuerna är det som studien ska fokusera på. 

DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) påstår att djupgående intervjuer såsom semistrukturerade 

intervjuer kan bidra med fördjupad information om enskilda individers erfarenheter, vilket är vad vi 

var ute efter att ta reda på.  

 

Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide att använda oss av, vilket är en lista över olika 

teman som ska beröras (Bryman & Bell, 2017). Vid semistrukturerade intervjuer behöver inte 

frågorna ställas i en viss ordning, belyser författarna. Detta ansåg vi vara positivt då vi inte ville 

känna oss bundna till att följa intervjuguiden från början till slut. Vi upplever att intervjuerna blev 

mer lättsamma och vi fick ett bättre flyt i samtalen då vi kunde ställa frågorna i den ordning det föll 
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sig naturligt med hänsyn till hur respondenten svarade. Guion, Diehl och McDonald (2011) belyser 

också att semistrukturerade intervjuer leder till att intervjun blir som ett samtal.  

 

För att hitta lämpliga respondenter valde vi ut närbelägna företag och besökte deras hemsidor för att 

se om där fanns någon kvinnlig chef. En del av respondenterna var vi sedan innan medvetna om 

besatt högre befattningar inom närliggande företag. Vi kontaktade utvalda respondenter skriftligt 

med en förfrågan om att ställa upp på en intervju och återkom sedan för att boka in en specifik tid 

och plats för intervjun, vilket DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) nämner är vanligt vid 

semistrukturerade intervjuer. Då Bryman och Bell (2017) nämner att intervjuer inkräktar på 

respondenternas arbetstider bad vi respondenterna att själva föreslå en tid och plats som passade för 

dem. Detta dels för att inte vara till besvär när de tagit sig tid till att ställa upp, dels för att de skulle 

känna sig bekväma i den miljö som intervjun hölls. Respondenten ska inte behöva oroa sig under 

intervjun för att utomstående ska höra vad som sägs (Bryman & Bell, 2017). Då vi bad 

respondenterna att själva föreslå plats för intervjun upplever vi att de kunde välja en plats som de 

själva kände sig bekväma med att utföra intervjun på.  

 

För att få en bra kontakt valde vi att träffa varje respondent personligen, vilket var möjligt i nio av 

tio fall. Leech (2002) menar att intervjuaren för att skapa ett förtroende måste visa sig intresserad 

och övertyga respondenten om att de lyssnar aktivt och förstår. Utan förtroende påstår Leech (2002) 

att även de bäst formulerade frågorna kan få kortfattade och icke informativa svar. Då det för oss 

var viktigt att få så utförliga och informationsrika svar som möjligt ville vi att respondenterna skulle 

känna sig bekväma och uppleva att vi lyssnade, vilket vi ansåg vara lättast vid ett personligt möte. 

Vi upplevde att det blev enklare att visa oss intresserade genom att kunna ha ögonkontakt under 

intervjuerna, vilket Leech (2002) nämner som ett sätt att visa att ett aktivt lyssnande ägt rum. Med 

en av respondenterna fanns tyvärr inte möjligheten till att träffas personligen, varför denna intervju 

hölls över telefon vid en förutbestämd tid. För att kunna vara närvarande och visa oss intresserade 

under hela intervjuerna valde vi dessutom att inte göra anteckningar under tidens gång för att 

behålla fokus på respondenten och vara beredda att ställa lämpliga följdfrågor. Vi valde istället att 

spela in varje intervju i ljudformat. Under alla intervjuer närvarade vi båda två för att kunna dela 

och diskutera våra upplevelser av intervjuerna. 

 

Semistrukturerade intervjuer utgör studiens primärdata. Vi har valt att inte använda oss av 

sekundärdata vid insamlingen av empirin.  
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3.4 Utformning av intervjufrågor och intervjuguide  

Som stöd för att genomföra studiens datainsamling utformade vi en intervjuguide (se bilaga 1) att 

använda oss av, där vår teoretiska referensram legat till grund för dess uppbyggnad. För att få en 

överblick över vilka områden vi ville beröra under intervjuerna är intervjuguiden indelad i olika 

teman, vilka skapades med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Inom varje tema 

formulerades intervjufrågor styrda av forskningsfrågorna, vilka plockades ut efterhand som vi läste 

igenom vetenskapliga artiklar. Frågorna kopplades till källor så det går att se vilken teori som varit 

bidragande vid utformandet av de olika frågorna samt för att underlätta vid analysarbetet senare.  

 

När vi designade frågorna försökte vi att göra dem så öppna som möjligt för att inte vägleda 

respondenten för mycket i sina svar. Detta rekommenderas av Leech (2002) som påstår att 

intervjuaren av denna anledning bör undvika antagande frågor och istället fokusera på att ställa 

öppna frågor. DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) hävdar att semistrukturerade intervjuer är 

arrangerade med hjälp av öppna frågor för att ge plats för frågor som dyker upp under intervjuns 

gång. Detta menar författarna öppnar upp till dialog mellan intervjuaren och intervjupersonen. Detta 

såg vi som positivt, då möjligheten till att kunna ställa följdfrågor gjorde att vi trots våra öppna 

frågor kunde ställa passande fördjupande frågor och be respondenten att utveckla sina svar. 

 

Efter att vi formulerat våra frågor tänkte vi noga igenom vilken ordning dessa skulle ställas i. Leech 

(2002) menar att frågornas ordningsföljd är betydelsefulla för att skapa förtroende, varför enkla 

frågor bör ställas i början. Vi hade därför inledningsvis enkla frågor om ålder, familjesituation, 

utbildningsbakgrund och karriär. Frågor med syfte att mer specifikt behandla de teman vi utformat 

presenterades senare i intervjuguiden, då vi blivit mer bekanta med respondenten och denne kände 

sig mer bekväm. För att kunna sätta sig in intervjupersonens sammanhang nämner Bryman och Bell 

(2017) vikten av att notera bakgrundsfakta, varför vi i början av intervjuguiden även inkluderade 

frågor om företaget respondenten arbetade på och vilken befattning respondenten besatt. 

 

Efter att vi genomfört vår andra intervju lade vi till frågorna “Känner du att det är svårt att släppa 

arbetet när du kommer hem?” och “Känner du att din karriärutveckling gått långsammare jämfört 

med män?” i intervjuguiden. Efter tredje intervjun lade vi även till frågorna “Har du upplevt att det 

funnit några normer inom företag gällande vad som förväntas av dig för att bli befordrad till chef?” 

och “Tror du att kvinnor och män ställer lika höga förväntningar på sig själva, gällande saker de ska 

hinna med på arbetet och på hemmaplan?”. Dessa frågor uppenbarade sig under tidigare intervjuer 

som spontana frågor till vad kvinnorna sagt och vi ansåg att de var relevanta att lägga till 

intervjuguiden, så vi skulle minnas att beröra dessa frågor i även de kommande intervjuerna.  
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3.5 Urval 

Vi valde att intervjua tio kvinnor på chefspositioner inom privat sektor i Gävleborgs och Uppsala 

län. Vårt urval är målstyrt, vilket innebär att respondenterna väljs ut med hänsyn till hur relevanta 

de är för forskningsfrågorna (Bryman & Bell, 2017). Vi valde att använda oss av denna 

urvalsstrategi då det var viktigt för oss att respondenterna skulle kunna besvara forskningsfrågorna. 

Urvalet baserades på kriterierna att varje respondent skulle vara kvinna och ha en ledande 

befattning inom ett privatägt företag. Då vårt syfte är att öka förståelsen för hur kvinnor på ledande 

befattningar hanterat arbets- och familjelivsbalansen var det nödvändigt att respondenterna 

uppfyllde kriterierna om att vara kvinna och besitta en chefsposition. Vi valde att inte blanda privat 

och offentlig verksamhet då vi ansåg att dessa skiljer sig åt och därför skulle kunna leda till allt för 

skilda upplevelser hos respondenterna. Våra respondenter är alla verksamma inom privat sektor, 

dock inom olika branscher. DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) menar att urvalet bör vara relativt 

likartat för att respondenterna ska ha liknande erfarenheter inom området. 

 

Vårt urval är även baserat på bekvämlighet, vilket innebär att urvalet består av personer som för 

tillfället finns tillgängliga för forskaren (Bryman & Bell, 2017). Samtliga av studiens respondenter 

med undantag för en är verksamma inom Gävleborgs län där vi båda bor, vilket gjorde det möjligt 

för oss att träffa respondenterna personligen för en intervju. På grund av begränsade tillgångar i 

form av tid och pengar ansåg vi att ett bekvämlighetsurval var nödvändigt för att genomföra 

studien. Bryman och Bell (2017, s. 186) påstår att ett skäl till att använda icke-sannolikhetsurval, 

såsom bekvämlighetsurval, är på grund av att den tid det tar och de kostnader det innebär är för 

stora i förhållande till de resurser som finns tillgängliga. Vi hade för avsikt att alla respondenter 

skulle vara belägna i Gävleborgs län, men då vi missuppfattade på vilken ort en av våra 

respondenter höll till inkluderar avgränsningen även Uppsala län. 

 

Urvalets storlek begränsades till tio respondenter, vilket vi ansåg var ett rimligt antal intervjuer att 

hinna med inom tidsramen för studien. Beslut om urvalets storlek i en studie beror på ett antal 

faktorer och brukar därför utgöra en kompromiss mellan tid, pengar och behovet av precision 

(Bryman & Bell, 2017). Vi ansåg att tio respondenter var tillräckligt för att kunna dra trovärdiga 

slutsatser.  

 

3.6 Metod för dataanalys 

Vi analyserade vår insamlade data med hjälp av tematisk analys, vilken Braun och Clarke (2006) 

menar borde ses som en grundläggande metod för kvalitativ analys. Tematisk analys nämner Braun 
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och Clarke (2006) vara en metod för att identifiera, analysera samt rapportera mönster och teman 

från data. Vi bedömde att denna metod var passande för studien, eftersom vi ansåg att denna metod 

kunde underlätta för oss att se samband och gemensamma nämnare samt även skillnader i vad 

kvinnorna tagit upp under intervjuerna. 

 

Det är av vikt för forskaren att före analysen bestämma vad som räknas som ett tema och hur stort 

temat bör vara (Braun & Clarke, 2006). Ett tema fångar enligt författarna upp någonting 

betydelsefull om data i relation till forskningsfrågan och behöver därför inte nödvändigtvis vara det 

mest förekommande i hela datasetet eller det som tar upp mest utrymme. Vi beslutade oss för att det 

inte behövde finnas en specifik andel av datasetet som bevis på temat för att kunna räkna detta som 

ett tema. Istället valde vi att gemensamt diskutera vad som skulle räknas som ett tema och bedöma 

varje tema efter hur pass relevant det är samt fångar något av betydelse för forskningsfrågan. Braun 

och Clarke (2006) nämner att forskarens omdöme är nödvändigt för att avgöra vad ett tema är. 

 

Analysen kan utföras med både ett induktivt och ett deduktivt förhållningssätt (Braun & Clarke, 

2006). Vi har en induktiv ansats, så vi har behandlat data utan att varken försöka få den att passa in i 

redan existerande kodningsram eller med våra egna förutfattade meningar, vilket är vad som 

definierar processen i induktiv analys (Braun & Clare, 2006). Denna form av dataanalys är således 

datadriven. 

 

Steg 1. Bekanta sig med datan 

Steg 1 vad gäller tematisk analys är att bekanta sig med data, vilket innebär att data transkriberas, 

läses igenom samt att initiala idéer noteras (Braun & Clarke, 2006). Vi båda närvarade under alla 

intervjuer för att båda direkt skulle bli bekanta med data och transkriberade sedan fem intervjuer var 

från tal till skrift. Under transkriberingens gång lyssnade vi om flera gånger för att se till att allt som 

sagts noterats ned korrekt. Braun och Clarke (2006) belyser vikten av att transkriberingen innehåller 

all information som behövs, och att den är sann i relation till det verbala som sagts. Vi läste igenom 

våra egna transkriberingar samt varandras för att se till att vi inte missat något. 

 

För att få en djupare förståelse för materialet läste vi igenom alla transkriberingar flera gånger, ett 

par gånger noggrant för att sedan skumma igenom materialet. Upprepande läsning nämns av Braun 

och Clarke (2006) som ett sätt att fördjupa sig i materialet. Under intervjuernas gång märkte vi 

direkt vissa likheter och skillnader i respondenternas svar, vilka vi diskuterade gemensamt direkt 

efter avslutad intervju. När vi sedan läste igenom materialet kunde vi vidare se olika mönster och 

sammanhang, vilka vi antecknade. 
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Steg 2. Generera koder 

Steg 2 är att koda intressanta kännetecken på ett systematiskt sätt genom hela materialet (Braun & 

Clarke, 2006). Denna process är ett sätt att organisera datainsamlingen till meningsfulla grupper och 

sker genom att relevanta data sorteras in i olika koder (Braun & Clarke, 2006). Denna fas börjar när 

forskaren har läst och bekantat sig med datan samt framställt en lista om vad som är intressant. Det 

är av vikt att forskaren systematiskt arbetar sig genom datainsamlingen och ger full och jämlik 

uppmärksamhet till alla olika delar av materialet (Braun & Clarke, 2006).  I och med att vi gått 

igenom materialet grundligt underlättades kodningen, eftersom vi då hade skapat oss en uppfattning 

om vad de huvudsakliga punkterna i vår data var.  

 

Braun och Clarke (2006) beskriver att koder identifierar ett kännetecken i data som är intressant för 

analys, och att det är det mest grundläggande segmentet i datamaterialet. Forskningsfrågorna har 

varit vår utgångspunkt när vi har hittat våra koder. De koder vi funnit i vårt material är:  

 

Ambitiösa, Vill utvecklas, Balans som mål, Långsammare karriär pga otydliga mål, Chef är inte ett ändamål, 

Familjefokus saktar ner karriären, Ser sig själv som ett hinder, Rädda att misslyckas, Förväntningar från andra & sig 

själv, Dåligt samvete både mot familjen och arbetet, Inget dåligt samvete, Traditionella könsroller sitter kvar, Svårare 

för kvinnor att balansera, Kvinnor tar mer ansvar, Stress, Svårt att hinna med allt, Återhämtning, Lätt att gå in i 

väggen, Ta med sig jobbet hem och vice versa, Män kan varva ner, Orkar inte, Långa arbetsdagar, Ständigt finnas 

tillgänglig, Innebär många resor, Krävs ibland flyttar, Val mellan familj och karriär, Enklare när barnen blir äldre, 

Svårare med små barn, Timing, Anpassat för män, Karriären går långsammare vid uppehåll, Svårt om båda vill göra 

karriär, Ena maken får backa, Tufft om båda pendlar, Manliga kollegor har hemmafruar, Viktigt att prioritera, Vissa 

prioriterar familjen, andra karriären, Prioritera bort egentid och fritidsintressen, Viktigt att inte stressa upp sig för allt, 

Effektivisera tiden, Jobba under VAB, Heliga helger, Kollar mail i telefonen, Planering, Outsourcing, Hjälp av släkt & 

vänner, Dagis, Delad föräldraledighet & VAB, Stöd från mannen, Deltid, Viktigt med bra chef, Förlita sig på 

medarbetarna, Mer jämställt nu, Vrålflex, Arbeta hemifrån, Uppmuntrar föräldraledighet, Månar om familjen. 

 

Steg 3. Söka efter teman 

När all data hade kodats var det dags för att söka efter teman, vilket görs genom att koderna sorteras 

in i potentiella teman (Braun & Clarke, 2006). Bryman och Bell (2017) belyser att repetitioner är 

vanligt kriterium för att finna ett mönster, vilket då ofta utgör ett tema. De menar att repetition kan 

ske hos en datakälla eller mellan flera olika datakällor. För att upprepningen ska vara relevant bör 

den ha en koppling till forskningsfrågorna. Vi har haft forskningsfrågorna som utgångspunkt när vi 

sökt efter teman, för att vår analys ska bli så relevant som möjligt.  
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För att underlätta sökandet efter teman valde vi att använda oss av tankekartor (Braun & Clarke, 

2006). Detta gjorde det lättare för oss att samla ihop de koder som tillsammans skulle kunna utgöra 

olika teman och kunna se samband mellan koderna. Vi flyttade runt koderna tills vi kände att de 

stod på lämpliga platser och tillsammans formade relevanta teman i förhållande till 

forskningsfrågorna. Utifrån koderna skapade vi nio teman, vilka presenteras nedan i vår tankekarta. 

 

MÅLSÄTTNING    BULLMAMMA & KARRIÄRSKIVNNA 

- Ambitiösa   - Förväntningar från andra & sig själv 
- Vill utvecklas   - Dåligt samvete både mot familjen och arbetet  
- Balans som mål  - Inget dåligt samvete 
- Långsammare karriär pga otydliga mål - Traditionella könsroller sitter kvar  
- Chef är inte ett ändamål  - Svårare för kvinnor att balansera  
- Familjefokus saktar ner karriären - Kvinnor tar mer ansvar 
- Ser sig själv som ett hinder 
- Rädda att misslyckas 
 
STRESS   OSKRIVNA REGLER 

- Stress   - Långa arbetsdagar 
- Svårt att hinna med allt  - Ständigt finnas tillgänglig 
- Återhämtning   - Innebär många resor  
- Lätt att gå in i väggen  - Krävs ibland flyttar  
- Ta med sig jobbet hem och vice versa - Val mellan familj och karriär 
- Män kan varva ner  - Enklare när barnen blir äldre 
- Orkar inte   - Svårare med små barn 
   - Timing 
 
MANLIG ORGANISATIONSKULTUR DUBBEL KARRIÄR 

- Anpassat för män  - Svårt om båda vill göra karriär 
- Karriären går långsammare vid uppehåll - Ena maken får backa   
   - Tufft om båda pendlar   
   - Manliga kollegor har hemmafruar 
 
PRIORITERINGAR  VARDAGSPUSSEL 

- Viktigt att prioritera  - Effektivisera tiden 
- Vissa prioriterar familjen, andra karriären - Jobba under VAB 
- Prioritera bort egentid och fritidsintressen - Heliga helger 
- Viktigt att inte stressa upp sig för allt - Kollar mail i telefonen 

- Planering 
- Outsourcing 
- Hjälp av släkt & vänner 
- Dagis 
- Delad föräldraledighet & VAB 
- Stöd från mannen 
- Deltid 
 
 
 

ARBETSGIVAREN KAN HJÄLPA ELLER STJÄLPA 

- Viktigt med bra chef 
- Förlita sig på medarbetarna 
- Mer jämställt nu 
- Vrålflex 
- Arbeta hemifrån 
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- Uppmuntrar föräldraledighet 
- Månar om familjen 

 

Steg 4. Granska teman  

Det fjärde steget är att utvärdera ifall de olika temana som utformats fungerar i relation till koderna 

(Braun & Clarke, 2006). Vi anser att våra koder tillsammans bildar relevanta teman, där varje kod 

fått en rättvis placering. Under denna fas blir det tydligt ifall flera teman hänger ihop och 

tillsammans kan bilda ett nytt tema, eller ifall ett tema behöver delas upp i flera mindre delar, menar 

Braun och Clarke (2006). Data inom de olika temana ska ha ett sammanhang, medan de olika 

temana ska vara klara och distinkta. Vi upplever att våra teman tar upp skilda saker i förhållande till 

varandra och att koderna inom varje tema har ett samband. Det är även betydelsefullt att utvärdera 

de framtagna temana för att se om någonting har missats i de tidigare stadierna av kodningen 

(Braun & Clarke, 2006). Då vi i föregående steg var väldigt noggranna, upplever vi inte att någon 

kod har missats, utan att vi fått med allt av relevans i förhållande till forskningsfrågorna. 

 

I detta steg är det av vikt att validiteten tas i beaktning, det vill säga om den tematiska kartan 

reflekterar en exakt bild av innebörden hos datainsamlingen som en helhet (Braun & Clarke, 2006). 

Redan under intervjuernas gång tyckte vi oss se samband och mönster i vad de olika respondenterna 

sa, vilket gjorde det lättare att hitta teman. Vi tycker oss ha lyckats skapa teman som ger vår 

insamlade data rättvisa och som är representativa för dess helhet. Bryman och Bell (2017) beskriver 

att validitet handlar om att granska huruvida de slutsatser som framställts hänger ihop eller inte med 

den undersökning som gjorts. Vi bedömer att de teman vi framställt är relevanta och har en tydlig 

koppling till våra forskningsfrågor. 

 

Steg 5. Definiera och namnge teman 

Braun och Clarke (2006) belyser att detta steg innebär att teman ska definieras och förfinas. Att 

definiera innebär att temana ska sammanfattas och att aspekten av data inom varje tema ska 

fastställas. Vi har gett varje tema en definition i form av en kortare beskrivning som redogör för 

dess innebörd, vilka vi presenterar nedan detta stycke. Det är även betydelsefullt i detta steg att 

redogöra för hur de olika teman passar in som helhet, i relation till forskningsfrågorna. Tema 1-6 rör 

forskningsfråga 1 och ger svar på hur respondenterna upplever att arbets- och familjelivsbalansen 

utgör en svårighet till att avancera i karriären. Tema 7-9 rör forskningsfråga 2 och ger svar på olika 

sätt som kvinnor hanterat dessa svårigheter på.  

 

Tema Målsättning handlar om vilken målsättning kvinnorna haft i livet. Tema Bullmamma & 

Karriärskvinna handlar om förväntningar från andra, samhället och från sig själv. Tema Stress 
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handlar om att det är svårt att få tiden och orken att räcka till för alla aspekter i livet. Tema 

Oskrivna regler handlar om att det finns organisatoriska normer gällande vad som krävs för att bli 

chef. Manlig organisationskultur handlar om att chefsskapet och sättet att klättra i karriären är 

anpassat för män. Tema Dubbel karriär handlar om att det är svårt om båda makarna ska göra 

karriär och samtidigt ha barn. Tema Prioriteringar handlar om vikten av att sätta sina prioriteringar 

för att inte drabbas av utmattning, och vilka prioriteringar kvinnor väljer att göra. Tema 

Vardagspussel handlar om hur tiden kan utnyttjas på bästa sätt, hur vardagen pusslas ihop samt hur 

mycket som hjälp krävs av andra för att balansen ska fungera. Tema Arbetsgivare kan hjälpa eller 

stjälpa handlar om att organisationen spelar en viktig roll för att arbets- och familjelivsbalansen ska 

fungera. 

 

Steg 6. Presentation av resultat 

I detta steg är det av vikt att analysen tillhandahåller en koncis, sammanhängande, logisk, icke 

repetitiv och intressant historia om datamaterialet, både av enskilda teman samt temana i sin helhet 

(Braun & Clarke, 2006). I denna presentation måste det finnas bevis för uppkomsten av de olika 

temana, vilket kan visas genom exempel som fångar upp det väsentliga i datamaterialet. I detta steg 

ska inte bara data redovisas, utan den ska även analyseras och argumenteras för i relation till 

forskningsfrågorna (Braun & Clarke, 2006). I vår resultatdel presenterar vi mer utförligt våra teman 

tillsammans med berättelser och citat från respondenterna. I analyskapitlet har vi sedan gjort en 

fördjupad analys av vår insamlade data, där vi kopplat ihop datamaterialet till våra forskningsfrågor 

och dragit paralleller till tidigare teorier. 

 

3.7 Etik 

Enligt Bryman och Bell (2017) finns ett antal etiska regler för hur forskning ska bedrivas. Dessa 

etiska regler nämner Bryman och Bell (2017) brukar beröra tillräcklig information, frivillighet, 

samtycke, konfidentialitet, anonymitet och negativa effekter. Författarna menar att etiska 

ställningstaganden i en studie är något som inte får bortses ifrån. Då detta är ett viktigt område har 

vi valt att beröra ämnet etik under en egen rubrik. Vi kommer nedan att gå igenom de etiska 

ställningstaganden vi gjort i denna studie.  

 

En av de etiska principer Bryman och Bell (2017) nämner är samtyckeskravet, vilket innebär att 

deltagarna i studien ska veta om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt avbryta om de 

önskar. När vi skickade ut en förfrågan till respondenterna om att delta i studien uttryckte vi tydligt 

att det var just en förfrågan och inget tvång genom att skriva att vi vore tacksamma och skulle 

uppskatta om de hade tid och ville ställa upp. Vi skrev att de gärna kunde fundera på saken och 
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återkomma när de bestämt sig för om de ville ställa upp på en intervju eller inte. När vi sedan 

träffade de respondenter som valt att ställa upp frågade vi efter deras samtycke att få spela in 

intervjun och nämnde även att de fick säga till om det var någon fråga som de inte kände sig 

bekväma med att svara på. Vi anser därmed att vi uppfyllt kravet om samtycke. 

 

I vår förfrågan till respondenterna om att ställa upp på en intervju inledde vi med att berätta om 

vilka vi är, vad syftet med studien och intervjun var samt vad studien skulle användas till. Detta 

gjorde vi för att respondenterna skulle få en klar uppfattning om vad de tillfrågades att ställa upp på. 

Förutom att tala om vad studien handlade om nämnde vi att de kunde få se över frågorna vi tänkte 

ställa under intervjun, även detta för att ge deltagarna så mycket information som möjligt om 

studiens innehåll innan de fick välja att tacka ja eller nej. Vi inledde även vårt möte med varje 

respondent med att repetera vad studien handlade om och gav dem chansen till att ställa frågor 

innan vi startade intervjun och inspelningen. Bryman och Bell (2017) nämner att forskare för att 

följa de etiska reglerna ska ge deltagarna tillräcklig information om studien, vilket inkluderar att 

informera om studiens syfte. Vi tycker oss ha delgett våra respondenter tillräckligt med information 

om vad studien handlar om både när de fick förfrågan om att ställa upp och inför varje intervju. Vi 

upplever därför att deltagarna kunde känna sig säkra på vad det var de ställde upp på. 

 

Enligt Bryman och Bell (2017) innefattar de etiska reglerna även att uppgifter om studiens deltagare 

ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Vi valde att behålla respondenternas identiteter 

anonyma och informerade tydligt deltagarna om detta i förfrågan, samt påminde dem muntligt innan 

vi påbörjade intervjuerna. Genom tystnadsplikt från vår sida samt genom att benämna varje 

respondent med varsin kod har vi försökt behålla respondenterna anonyma. Inspelningarna och 

transkriberingarna från varje intervju samt kodlistan kommer under arbetets gång att förvaras utom 

räckhåll för obehöriga. Efter att arbetet fått godkänt kommer dessa att raderas för att ingen 

utomstående ska få tillgång till dessa. DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) nämner i samband med 

tematisk analys att inspelad data bör vaktas med omsorg för att sedan förstöras efter att analysen är 

gjord, vilket stödjer våra val. 

 

Avslutningsvis nämner Bryman och Bell (2017) som etisk princip att deltagarna inte får ta skada av 

undersökningen. Då vi ville att respondenterna skulle vara bekväma med att svara öppet på frågorna 

utan att känna sig kritiserade eller känna att de blev bedömda för sina svar försökte vi att behandla 

varje deltagare med respekt och inte värdera deras svar. Vi anser även att vi skyddar respondenterna 

från att bli bedömda för sina svar av andra genom att behålla deras identiteter anonyma, då de kan 

känna sig bekväma med att svara ärligt på frågorna utan att vara oroliga över att deras svar kan 
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påverka dem negativt. De uppgifter som samlats in om deltagarna kommer endast användas för att 

besvara studiens syfte, vilket Bryman och Bell (2017) nämner som etiskt korrekt.  

 

3.8 Metodkritik 

Eriksson och Hultman (2014) hävdar att förutsättningar och begränsningar erläggs för 

datainsamlingen redan när metodvalet sker. Alla metoder ska ge en så tillförlitlig samt riktig bild 

som möjligt av det som undersöks, menar författarna. Vi tänkte noga igenom våra val av metoder 

för försöka se till att vi valde de som på bästa sätt kunde fånga in så mycket material som möjligt.  

 

Nackdelar med kvalitativ metod är att datainsamlingen är tidskonsumerande, vilket kan hämma 

analysen samt att metoder för att analysera kvalitativa data kan ses som svåra eftersom metoderna 

inte är väletablerade (Eriksson & Hultman, 2014). Vi upplever att det tog lång tid att samla in och 

bearbeta alla data, men då vi från början var medvetna om att det skulle ta lång tid såg vi till att 

börja i god tid. Annan kritik som riktats mot kvalitativ forskning är att dess forskningsresultat är 

svåra att generalisera (Bryman & Bell, 2017). Bedömningen av generaliserbarheten grundar sig 

istället i kvaliteten på de teoretiska slutsatser, som grundar sig i kvalitativa data (Bryman & Bell, 

2017). Vi har försökt att ge utförliga beskrivningar som möjligt i presentationen av våra resultat och 

analyser för att stärka kvaliteten på dessa.  

 

Bryman och Bell (2017) beskriver även att kvalitativ forskning kan ses som alldeles för subjektiv. 

De menar att kvalitativa studier grundar sig i forskares osystematiska uppfattningar om vad som 

anses vara viktigt. Det kan vara svårt att förstå varför kvalitativa forskare valt att ett specifikt tema 

eller område istället för ett annat (Bryman & Bell, 2017). Det finns även svårigheter att replikera en 

kvalitativ undersökning eftersom kvalitativa studier är ostrukturerade samt inte sällan beroende av 

forskarens uppfinningsrikedom (Bryman & Bell, 2017). Vi är medvetna om att våra egna idéer 

påverkat studiens resultat, då det är vi som skapat de olika teman utifrån insamlade data. Andra 

forskare hade säkerligen gjort andra val av teman, men vi upplever att vi med våra teman fångat det 

som är relevant i datamaterial med hänsyn till forskningsfrågorna de är ämnade att besvara.  

 

En annan utmaning kring kvalitativa studier är att det råder bristande transparens, då det är svårt att 

säkerställa vad forskaren gjort och hur denne utfört analysen samt kommit fram till slutsatserna 

(Bryman & Bell, 2017). Vi har försökt att beskriva vårt tillvägagångssätt så utförligt som möjligt i 

metodkapitlet för att öka studiens transparens. Det kan också vara svårt att förstå varför vissa 

individer valts ut för intervju. Då ostrukturerade intervjuer görs med ett litet antal individer, är det 

inte möjligt att kunna generalisera resultaten från undersökningen till andra miljöer, menar Bryman 
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och Bell (2017). De menar även att deltagare som väljs för intervju inte kan vara representativa för 

en population. Vi är medvetna om att våra respondenter inte representerar hela befolkningen, men 

för att motverka detta försökte vi att välja respondenter inom olika branscher och på olika högt 

uppsatta befattningar för att få olika perspektiv. Alla respondenter uppfyller kriterierna vi ställde om 

att vara kvinna och ha en ledande befattning inom ett privat företag. Vi upplever därför att vi 

motiverat vårt val av respondenter.  

 

Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval när vi utförde studien (Bryman & Bell 2017), där vi valde 

respondenter i närheten, varav en del av respondenterna var personer vi sedan innan hade kännedom 

om. Därför utfördes de flesta intervjuerna i samma stad. Detta kan ses som en nackdel, men vi anser 

ändå att vårt urval varit representativt för de vi ämnat undersöka, eftersom vi har intervjuat personer 

som alla är verksamma inom olika företag samt är i varierande ålder och har olika befattningar. På 

detta sätt anser vi att vi fått se flera olika perspektiv. Alla våra respondenter har varit fullständigt 

anonyma, eftersom vi bedömer att det ämne vi studerar kan ses som någonting känsligt. Om 

respondenterna inte hade varit anonyma tror vi att vissa eventuellt inte hade velat ställa upp, eller att 

de inte hade velat dela med sig av information på samma sätt som om de hade varit anonyma.  

 

Högre krav ställs på intervjuaren och den som ska tolka svaren om frågorna är öppna (Eriksson & 

Hultman, 2014). Vi utformade därför en intervjuguide med många frågor för att vara förberedda. 

Intervjuareffekten innebär att samspelet mellan intervjuare och respondent ge utslag oönskade 

yttringar i resultatet. Halo-effekten betyder att den som intervjuar påverkas av annat som inte är 

väsentligt för studien, som exempelvis att respondenten har en fin titel (Eriksson & Hultman, 2014). 

Vi har haft detta i åtanke under intervjuerna, och försökt att endast hålla oss till det vi ämnar 

undersöka genom att vara så neutrala som möjligt.  

 

En av intervjuerna gjordes via telefon, då det inte var möjligt att utföra den på Skype. Det finns 

positiva aspekter med det, såsom att det till exempel kan vara enklare att svara på känsliga frågor, 

eftersom den som intervjuar inte är fysiskt närvarande (Bryman & Bell 2017). Det finns dock 

nackdelar, vilket exempelvis att det inte går att se respondentens kroppsspråk för att se hur denne 

reagerar på frågor. Det kan även vara svårare att tolka situationen om intervjun sker över telefon 

(Eriksson & Hultman, 2014). Bryman och Bell (2017) belyser även att tekniska problem kan 

förekomma under en telefonintervju, men det var inte någonting som drabbade oss under intervjuns 

gång.  
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Vi använde oss av tematisk analys för att analysera vår data. Bryman och Bell (2017) menar att 

nackdelen med denna metod är att kontexten tappas bort i det som sagts under intervjuerna. 

Textstycken plockas ur sitt sammanhang, vilket kan innebära att den sociala situationen går 

förlorad. Vi har tagit hänsyn till detta när vi kodat vårt material, för att saker och ting inte ska 

misstolkas. Vi anser dock att fördelen med denna metod är att vi kunnat fördjupa det som sagts 

under intervjuerna, genom att vi kunnat i och med tematisk analys kunnat se större sammanhang. Vi 

anser att vi fått en bild över en större kontext eftersom vi kunnat jämföra alla intervjuer som 

genomförts med varandra. Braun och Clarke (2006) anser att forskare inte kan befria sig från deras 

teoretiska och epistemologiska åtaganden, och att data inte kodas i ett epistemologiskt vakuum. 

 

Vi har varit medvetna om metodkritiken när vi utfört vår studie. Vi har haft den kritik som existerar 

mot kvalitativa undersökningar i åtanke, och vi har i och med detta försökt motarbeta den negativa 

kritik som finns i den mån det går. 

 

3.9 Kvalitetskriterier 

Vi har valt att använda oss av kvalitetskriterierna trovärdighet och äkthet för att säkerställa att vår 

studie upprätthåller en god kvalitet. Nicholls (2017) menar att kvalitativ forsknings stringens avgörs 

utifrån dessa kriterier. Kriterierna har av Guba och Lincoln (1994, se Bryman & Bell, 2017) 

formulerats som alternativ till det som begreppen reliabilitet och validitet står för, men är speciellt 

framtagna och anpassade för att bedöma och värdera kvalitativa studier, vilket är anledningen till att 

vi valt just dessa. Trovärdighet som kriterium består av fyra olika komponenter, vilka är 

tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet samt konfirmering. 

 

Tillförlitlighet i en studie innebär att forskarens beskrivning av resultaten ska uppfattas trovärdiga 

och kunna accepteras av andra (Bryman & Bell, 2017). Tillförlitlighet motsvarar intern validitet 

(Bryman & Bell, 2017). Att skapa en tillförlitlighet inkluderar att säkerställa att studien genomförts 

i enlighet med de regler som finns, menar författarna. För att uppnå högre tillförlitlighet har vi följt 

de regler som finns för hur denna typ av studie ska utföras.  

 

Graneheim och Lundman (2004) hävdar att tillförlitligheten ökar när åtanke ägnas åt vilket fokus 

som studien har, vilket val av kontext som valts, deltagare och hur data samlats in. De menar även 

att tillförlitligheten ökar om valet av metod övervägs med omtanke samt att forskaren har i åtanke 

hur stor mängd data som ska samlas in. Vi övervägde vårt val av metod noggrant, vilket slutligen 

blev semistrukturerade intervjuer. Vi valde 10 lämpliga respondenter att intervjua för att kunna 

utföra undersökningen, vilket var det rekommenderade antalet deltagare för studien.  
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En annan viktig faktor i tillförlitlighet som kriterium är att döma likheterna inom temana och 

skillnaderna mellan temana (Graneheim & Lundman, 2004). Detta kan uppnås genom att visa upp 

citat från den transkriberade texten, vilket vi har gjort i vår resultatdel. Bryman och Bell (2017) 

anser att ett annat sätt att öka tillförlitligheten är genom så kallad respondentvalidering. 

Respondentvalidering innebär att de resultaten forskarna kommit fram till rapporteras till de 

personer som varit respondenter i undersökningen, för att säkerställa att deras sociala verkligen 

uppfattas på sätt. Vi har uppfyllt detta genom att ha skickat det slutliga arbetet till våra respondenter 

för läsning.  

 

Pålitlighet som trovärdighetskriterium innebär att forskningens alla faser redovisas på ett 

fullständigt och tillgängligt sätt (Bryman & Bell, 2017). De menar att kollegor kan hjälpa till att 

granska studien under arbetets gång, genom att bedöma kvalitén på de olika tillvägagångssätten som 

valts och tillämpats. Vi har fått hjälp av handledare och kollegor under arbetets gång, där de har fått 

granska och lämna kritik i hur vi kunnat förbättra studien, vilket vi bedömer ökar pålitligheten. 

 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultaten kan föras över till andra sammanhang eller 

grupper, menar Graneheim och Lundman (2004). De menar att det är upp till läsaren att avgöra 

huruvida överförbarheten uppfylls. Överförbarheten kan uppfyllas genom täta och detaljerade 

beskrivningar om en kultur (Bryman & Bell 2017). Genom en utförlig presentation av resultaten 

och lämpliga citeringar kan överförbarheten även öka (Granehem & Lundman, 2004). Vi har i vår 

studie försökt beskriva vårt resultat så tydligt som möjligt med passande citeringar, för att det ska 

gå för läsaren att bedöma huruvida resultatet är överförbart till en annan miljö eller ett annat 

sammanhang (Bryman & Bell, 2017).  

 

Bryman och Bell (2017) beskriver att konfirmering eller bekräftelse betyder att forskaren agerat i 

god tro. Det ska alltså vara tydligt att forskaren inte låtit studien och dess resultatet influeras av 

varken sin teoretiska inriktning eller personliga värdering. Våra intentioner under studiens gång har 

varit att vara neutrala, vilket vi har varit vid presentationen av resultatet. Våra egna tolkningar av de 

resultat vi hittat framförs i analysdelen samt i slutsatsen. Detta är dock enligt Sohlberg och Sohlberg 

(2013) typiskt inom den hermeneutiska inriktningen, vilken vi befinner oss inom. 

 

Äkthet som kvalitetskriterium innebär bland annat huruvida en studie ger en tillräckligt rättvis bild 

av de uppfattningar samt åsikter som finns inom den grupp av personer som undersökts (Bryman & 

Bell, 2017). I och med att vi intervjuat kvinnor på olika ledande befattningar och i olika åldrar anser 
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vi att vi fått en rättvis och representativ bild, då vi fångat upp olika perspektiv av åsikter och 

uppfattningar inom ämnet. Genom att vi ställt följdfrågor under intervjuerna för att förtydliga vad 

respondenterna sagt samt att vi genom att ha transkriberat intervjuerna mycket noggrant anser vi att 

vi ser till att den rättvisande bilden säkerställs.  

 

En annan del av äkthetskriteriet är att undersökningen ska bidragit med att respondenterna som 

medverkat fått en bättre förståelse för sin sociala situation och sin sociala miljö, samt att de fått en 

bättre bild av hur andra personer i miljön upplever saker (Bryman & Bell 2017). Vi kan inte svara 

på om detta skett, men vi upplever att vi genom vår undersökning har fått respondenterna att 

fundera på mer om sin tillvaro, och att vi på så vis eventuellt har fått människorna som medverkat 

att få en bättre förståelse för sin sociala situation och miljö. Då vi när rapporten är helt färdigställd 

även kommer att skicka ut denna till de respondenter som medverkat tror vi att respondenterna 

kommer få en bättre bild av andra personer i samma miljös uppfattningar. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenterar vi empirisk data från de tio intervjuer som genomförts. Vi börjar med att 

presentera en tabell över de kvinnliga chefer empirin samlats in från, för att sedan presentera 

resultatet och svaren på forskningsfrågorna utifrån de teman vi funnit. 

Nedan redovisas en sammanfattning i tabellform av de kvinnliga chefer som vi har intervjuat. 

Tabellen presenterar kvinnornas befattning, vilken bransch de är verksamma inom, ålder, 

utbildning, företagets storlek samt kvinnornas familjesituation.  

 

Kod Befattning Bransch Ålder Utbildning 
Företagets 
storlek Familjesituation 

ACB Affärsutvecklingschef Bank/Försäkring 55-60 Ekonom Medelstort 
Skild, 2 barn 25år 
28år 

BLC Bank- och livchef Bank/Försäkring 45-50 
Försäkrings-
högskolan Medelstort 

Gift, 2 barn 15år 
16år 

KCT Köpchef Skog 35-40 Jägmästare Stort Sambo, 1 barn 1,5år 

GCT1 Gruppchef Teknik 35-40 Civilingenjör Stort Gift, 2 barn 4år 9år 

GCT2 Gruppchef Teknik 50-55 Civilingenjör Stort 
Gift, 3 barn 26år 
24år 20år 

MCT Marknadsområdeschef Teknik 40-45 Civilingenjör Stort 
Sambo, 2 barn 13år 
15år 

SCT Sektionschef Teknik 30-35 Civilingenjör Stort 
Gift, 2 barn 3mån 
3år 

VDT1 VD Teknik 50-55 Civilingenjör Stort 
Gift, 2 barn 18år 
24år 

VDT2 VD Teknik 50-55 Civilingenjör Litet 
Gift, 2 barn 19år 
22år 

VDU VD Utbildning 45-50 
Lärare, 
rektorsutb. Litet 

Gift, 3 barn 25år 
23år 17år 

 

Litet företag: 10-49 anställda 

Medelstort företag: 50-249 anställda 

Stort företag: >250 anställda 

 

4.1 Målsättning 

Många av de kvinnor vi intervjuat vill känna att arbetet ger någonting. Många vill lära sig nya 

saker, utveckla sig själva och andra samt vara med att påverka. Många har som mål att ha balans i 

livet. VDU berättar att hon inte har varit så jätteintresserad av att vara chef. Det har inte lockat 

henne, utan hennes driv har varit att driva skolutveckling. Hennes driv är inte att bestämma, utan att 

ha makt att skapa möjligheter. BLC beskriver att det måste vara roligt och att hon ska utvecklas för 
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att hon ska fortsätta driva. Hon förklarar även att hon tror att hennes karriär gått långsammare än 

mäns eftersom hon inte har varit så tydlig i hennes mål, medan vissa män hon känner har en tydlig 

taktik om hur man ska göra och hur man ska gå. 

 

“Alltså att kunna påverka, att kunna peka ut en riktning och få människor att gå åt det håller och se 

att företaget växer med det, det är min drivkraft det faktiskt.” (VDT1) 

 

En gemensam nämnare i det kvinnorna berättar är att de inte strävat efter att bli chef och att det inte 

är ett ändamål i sig. Anledningen till att de sitter på ledande befattningar är bland annat på grund av 

att de vill utvecklas och vill vara med och påverka. VDT1 beskriver att hon klev av som chef när 

det var mycket varsel och uppsägningar på företaget, eftersom det var för jobbigt att säga upp 

barnens kompisars föräldrar och gamla klasskompisar, men att hon sedan klev på igen när hon 

samlat styrka och kände sig mogen igen. KCT berättar om att hennes mål alltid varit att utvecklas 

och att samtidigt ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. VDT2 nämner att hon tycker det är 

viktigt att stå på en pall med tre ben, där man dels har ett bra liv själv och gör saker man gillar, dels 

ett bra sammanhang med vänner och familj, dels ett intressant jobb. 

 

“Sen är det väl inte ett ändamål i sig för mig att vara chef, utan det är mer att jobba med dom här 

frågorna man brinner för” (ACB) 

 

Vissa är rädda att misslyckas och ser sig själva som ett hinder för att avancera i karriären. GCT1 

berättar att hon inte trodde att hon skulle fixa att kliva på som chef när hennes yngsta barn var 1,5 

år, eftersom hon var rädd att misslyckas. Hon tog dock chansen eftersom hon insåg att det kan ta 

flera år innan en liknande chans dyker upp igen. Vissa har inte haft så tydliga mål i livet, gällande 

exempelvis familjelivet, utan det blev som det blev. För andra har det varit självklart att de ska 

skaffa familj. VDT2 nämner att hon inte kan tänka sig ett liv utan barn. KCT kunde exempelvis 

fokusera mer på sin karriärsutveckling när hon inte hade familj. En respondent har alltid sagt att hon 

inte skulle ha barn, vilket ändrades när hon träffade sin man. Hennes mål har alltid varit att jobba, 

hon har alltid haft ett stort driv framåt och varit väldigt ambitiös. 

 

4.2 Bullmamma och Karriärskvinna 

Många av respondenterna ger en bild av att det finns mycket förväntningar från andra, från 

samhället och från sig själv. En respondent säger däremot att hon inte ställer så höga krav på sig 

själv, och att detta kan vara anledningen till att hon fortfarande hänger kvar. Många respondenter 

upplever dåligt samvete på grund av traditionella könsroller bland annat, där man delvis sitter fast i 
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gamla värderingar. Många av respondenterna är uppväxta med två föräldrar, där mamman stannat 

hemma och tagit hand om hemmet medan pappan har jobbat. VDT2 nämner att man är en fånge i 

sina egna värderingar och att mycket handlar om förväntningar både från andra, men också från sig 

själv. Eftersom att hennes mamma var hemma när hon var liten tycker hon att hennes barn borde få 

uppleva samma sak. Hon skulle inte tycka att hon var en bra mamma om hon inte jobbade deltid, 

samtidigt som hennes man aldrig jobbat deltid eller tyckt det skulle behövas och ändå tycker att han 

är en bra pappa. 

 

“‘Men gud vad du är ute och reser, ska din man liksom vara hemma?”. Ja men du förstår, jag åker 

väl om jag vill? Jag menar, det tycker inte vi är något konstigt, men sådana kommentarer får man. 

Och först har jag trott att folk har skojat, men det gör de inte. De menar allvar, ”ska du lämna 

honom själv?” Ja, han är 50 år, han klarar sig själv. ” (VDU) 

 

MCT nämner att förväntningar från andra påverkar samvetet. Exempelvis hugger det i henne då 

hennes svärmor säger till henne att det är synd att hon inte umgås mer med barnen, något hon inte 

säger till barnens pappa, då det för den tidigare generationen var en självklarhet att kvinnan tog 

hand om barnen. ACB kände dåligt samvete då hon var på möte på dagis på grund av bråkigt barn 

och personalen frågade om hon inte jobbade för mycket. Hon tror inte att hennes man hade kunnat 

få en sådan fråga.  

 

“Man får bryta lite normer som kvinnlig chef och kvinnlig VD. Om normerna säger att det är du 

som ska vara hemma och ”vabba”, det är du som ska ta hand om barnen, det är männen som ska 

gå ut på middagar med kunder och sådär, då får man ju bryta normen. Och säga nej men så är det 

inte här. Och så får man orka stå för det. ” (VDT1) 

 

En del av respondenterna upplever att det är tuffare att ta sig fram i karriären som kvinna. Vissa 

upplever att det är svårare för kvinnor än för män att hantera balansen och samtidigt göra karriär. 

Detta eftersom kvinnor tar mer ansvar överlag, och vill ha struktur. De kan inte släppa allt, och 

många av respondenterna tror att männen är bättre på att släppa det och tror inte männen får dåligt 

samvete. Vissa tror dock att män får dåligt samvete. Detta kan dock även bero på att det är en del av 

deras personlighet. Män ställer inte upp lika höga förväntningar på sig själva. Kvinnor har mer 

logistiktänk och övergripande kontroll. En respondent tror att det ligger i kvinnans natur att de är 

mer omhändertagande och ansvarstagande. SCT nämner att det känns som att en kille helt kan 

släppa familjen när han går utanför hemmets dörr och köra på sitt race. Även MCT nämner att män 

bara kan köra på utan struktur, ordning och reda, vilket är en förmåga många kvinnor har svårare 
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för. Hon säger att hon önskar man kunde funka så, men det gör man inte. Flera respondenter menar 

att det är svårt att släppa arbetet när man är hemma, och tvärtom. Man får dåligt samvete åt båda 

hållen, både för att man inte hinner vara med barnen och för att man inte är på jobbet.  

 

“Det finns ju en förväntan. Dels hos oss kvinnor själv. Men även i samhället. Att man ska, SKA 

kunna balansera alla de här delarna. Man ska ju vara framgångsrik och göra karriär, och ha bra 

jobb och bra betalt. Om man ska ha glada, nöjda barn som funkar i alla forum, och man ska ju ha 

ett välrustat hem med hembakt bröd och nyttig mat, och så är det ju. Det tror jag inte man tänker 

som man, att det krävs av en.” (BLC) 

 

Flera respondenter nämner att det finns en tendens att man jämför sig med andra, vilket skapar höga 

förväntningar på sig själv och leder till dåligt samvete. VDT2 nämner att man jämför sig med andra 

som bakar, tränar mycket, har gjort karriär, syr, har fin trädgård och fint hem och ställer upp samma 

förväntningar på sig själv utan att tänka på att det är olika personer som gör dessa saker.  

VDU berättar att hon tror att det är att svårare för henne som kvinna att balansera chefsjobb med 

familjen än för män, eftersom det både finns en bild av hur det ska vara, och även för att man har ett 

speciellt band till sina barn eftersom man är deras mamma. Hon tror att många kvinnor har koll och 

ett väldigt kontrollbehov. Andra respondenter tar även upp att kvinnor har mer koll. En respondent 

säger att hon tror att oavsett hur moderna vi blir, så är det ändå kvinnorna som har koll på 

skolscheman, matsäckar, när det ska bytas från höstkläder till vinterkläder och när det måste köpas 

overaller. Hon tror att det sitter ganska hårt i kvinnorna än, och att det är kvinnor som har den 

övergripande kontrollen.  

 

“Nånstans tror jag man har det där inbyggda, att man vill ha ett välstädat vackert hem och att 

barnen ska ha bra kläder på sig. Blommande trädgård. Man har väl fått det i arv från mormor, 

farmor och mamma. Det ska vara så.” (SCT) 

 

En annan respondent beskriver att hon anser att det har blivit mycket mer jämställt, men att det 

alltid finns någon som tar yttersta ansvaret för hemmet. Hon tror därför att grundsakerna såsom mat, 

städning och barn ändå finns hos kvinnan. Flera respondenter tror att kvinnorna tar mer ansvar än 

männen även på jobbet genom att strukturera upp och planera saker. 

 

4.3 Stress 

Många respondenter berättar att de inte hinner inte med sig själva när de har små barn. En del 
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upplever stress och brist på återhämtning. Vissa av de intervjuade vittnar om personer i deras närhet 

som har gått in i väggen. SCT nämner att det funnits perioder där hon inte kunnat sova och upplevt 

alla typiska varningsklockorna som säger att hon behöver varva ner för att inte gå in i väggen. BLC 

berättar att hon hade dåligt samvete för att man inte var hemma tillräckligt, och att man inte 

hämtade barnen tillräckligt tidigt från dagis, och att man inte heller hinner ge allt på jobbet eftersom 

man måste gå hem tidigare. Hon beskriver det som att man aldrig är nöjd med sig själv. 

 

“Det är ju mycket att ha små barn i livet och hinna med och hinna med sig själv. Man hinner ju inte 

med sig själv. Det är ju barnen man måste hinna med. Sen får man se vad som blir över liksom, 

fritidsmässigt. Så ska man jobba, och så tar det ganska mycket kraft och hinna med allt som ska 

göras.” (GCT1) 

 

En respondent nämner att hon lever med jobbet dygnet runt. Hon säger även att hon tror hon hade 

gått in i väggen om hon inte hade klivit av som chef ett tag, när det var tunga saker på jobbet och 

barnen var små. Hon beskriver även att hon ibland inte orkar så mycket som hon skulle vilja, och att 

det är det sociala livet som blir lidande. ACB nämner även att hon inte orkade med allt och SCT 

nämner att energin hela tiden droppat. Det är svårt för många av respondenterna att få tiden att 

räcka till för alla aspekter i livet, att hinna med allt. GCT2 nämner att det är svårt att balansera livet 

då tiden inte räckt till, vilket i och för sig beror på hur mycket man väljer att proppa in i det. En 

respondent nämner att det är svårt att hitta tid för sig själv. 

 

En annan respondent berättar att kvinnors stressnivå inte går ner när man kommer hem från jobbet, 

utan den går upp, medan det är tvärtom för män. Hon menar att det är därför män har möjlighet att 

komma på bra idéer, eftersom de varvar ned medan kvinnor “speedar” upp sig istället och inte har 

möjlighet att tänka på jobbet när hon kommer hem.  

 

4.4 Oskrivna regler 

De flesta av respondenterna upplever att det finns en form av oskrivna regler för att kunna bli chef. 

Vissa upplever inte att det finns normer. De flesta, å andra sidan, anser att det krävs mycket nedlagd 

tid, att man ständigt måste finnas tillgänglig, många resor och långa arbetsdagar för att ha en 

chefsposition. MCT berättar att det förväntas att man tittar i telefonen på kvällarna då man når 

högre befattningar. SCT berättar att det outtalat krävs mycket nedlagd tid när du kommer upp till 

den här nivån. Det krävs ibland även flyttar för att göra karriär, vilket blir svårt med familj och 

barn. Flera respondenter nämner att det inte varit värt att flytta hela familjen för ett jobb. En 
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respondent berättar att hon tackade nej till en högre befattning som innebar flytt, eftersom familjen 

inte ville flytta och att det skulle innebära en påfrestning för familjen.  

 

Alla intervjuade är överens om att barnen alltid går före jobbet. Många av respondenterna 

framställer timing som något viktigt, eftersom det kan vara svårt balansera arbetet med små barn, 

men även för att det är en ekonomisk fråga. Många vill ha utbildning och jobb innan familj bildas. 

VDU säger att hon kom överens med hennes man att hon inte skulle bli gravid förrän hon fyllde 25, 

eftersom hon ville ha utbildning och jobb innan de skaffade barn. Hon menar att hon ville se till så 

att de klarade sig innan, att de kunde ta hand om sig själva. VDT2 tror det är svårt att försöka 

komma in på arbetsmarknaden om man har små barn. 

 

GCT1 berättar också att hon ville bli klar med utbildningen och hinna skaffa ett jobb innan hon 

skaffade barn. Hon minns att hon tänkte att det blev dålig timing när de började skaffa barn, 

eftersom det inte alltid är så lätt att planera när man ska få barn. Hon vittnar även om att det blev 

bättre timing när andra barnet kom, eftersom hon då kan leta jobb under föräldraledigheten i en 

annan stad. Dock var det ingen bra timing att få chefsjobb samtidigt som man har ett litet barn på 

1,5 år. 

 

Men jag skulle inte riva upp familjen och flytta för ett jobb, så det är ju för familjen. Så det är väl 

det som har begränsat mig. (ACB) 

 

Mycket tid på arbetet gör att man inte hinner med familjen, man får nästan göra ett val mellan 

familj och karriär. En chefsroll kräver att man får göra uppoffringar. ACB beskriver att hon tror att 

hon inte alltid varit beredd att offra det som krävs för att avancera i karriären. Hon anser att det som 

krävs av en chef i den typen av roll inte är rimligt om man vill ha en familj, eftersom det krävs så 

enormt mycket tid, och då har hon prioriterat bort det. VDT1 berättar att hon reste mycket och 

bodde borta i en annan stad halva veckorna när barnen var yngre, och att det inte var värt det till slut 

och att hon slutade med det efter att ha gjort det i något år. Hon berättar även att hon inte tror på 

unga tjejer som är i småbarnsålder som samtidigt ska vara VD för ett stort bolag där arbetet kräver 

resor, eftersom hon själv inte hade fixat det. En del andra respondenter säger också att det inte är 

värt det att gå ett kliv upp i karriären eller att ta VD-jobben, eftersom de innebär resor.  

 

Andra har inte upplevt att de har varit tvungna att välja, utan att det bara har flutit på. De flesta 

anser att det blir lättare att fokusera på karriären när barnen är äldre, eller innan man får barn. 

Majoriteten av respondenterna beskriver att det är mer lockande att ta nästa steg karriären när 
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barnen blivit större och inte kräver lika mycket uppmärksamhet. VDT2 nämner att saker och ting är 

väldigt enkelt nu när hennes barn flyttat hemifrån, och att detta är en idealisk tid för jobb där inga 

dåliga samveten existerar. En annan respondent tror dock inte att det blir lättare när barnen blir 

äldre, då vill hon vara med på barnens träningar och aktiviteter. 

 

“Och jag kan också känna om jag utgår ifrån mig själv och ser bakåt i tiden där jag inte har haft 

familj, inte haft barn. Där har jag kunnat sätta ett väldigt stort fokus på min karriärsutveckling, och 

jag har varit fri att flytta när jag har känt att nu vill jag byta jobb och kanske område i landet och… 

och har själv kunnat bestämma och vara ganska fri.” (KCT) 

 

4.5 Manlig organisationskultur 

Många av respondenterna upplever att chefskapet och möjligheten att klättra i karriären är anpassat 

för män, där det går långsammare för kvinnor att klättra i karriären för att man skaffar barn och 

behöver vara mammaledig. VDT2 nämner att det är hon av makarna som tagit alla fällor gällande 

föräldraledighet och jobbat deltid. Respondenterna upplever dock inte att det utgör ett problem i 

längden. Trots att föräldraledigheten saktade ner karriären, har de ändå tagit sig dit de vill. MCT 

berättar att hon ett tag när barnen var små kände att alla sprang förbi henne, men att man hinner ta 

ikapp. VDT1 tror inte heller på att en föräldraledighet kan förstöra hela karriären, men nämner att 

det kanske kan vara så inom vissa branscher, att en föräldraledighet innebär att du är borta som 

namn. VDT2 säger att hon fanns där för sina barn, och hon kan tänka sig att det kostade henne 

några steg, alltså gick karriären långsammare. 

 

“Men om du tänker såhär, att du jobbar från att du är 25 till att du är 60-65. Det är över 40 år. Om 

två år av ens liv, om man skaffar två barn och är hemma ett år per barn, ska förstöra en hel 

karriär, jag tror inte på det.” (VDT1) 

 

MCT tror att chefer förr tänkte att de inte kunde anställa en kvinna med små barn, men att det idag 

har blivit bättre. Idag kan det ses som en styrka att ha barn och familj, i och med att man har ett 

annat liv också. En del kvinnor beskriver även att det kan ses som en fördel att vara kvinna i en 

mansdominerad bransch, i och med dagens fokus på jämställdhet och effekterna efter metoo, vilket 

är en rörelse som uppmärksammar sexuella trakasserier riktade mot kvinnor. 

 

Flera respondenter tar upp bastukulturen. De beskriver att vissa chefspositioner och branscher är 

anpassade för män, och att det exempelvis under konferens och dylikt ska utföras aktiviteter som 

männen tycker om, vilket bland annat inkluderar bastubad. MCT berättar att kulturen högre upp i 
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hierarkierna är ämnad för män, där män på högre nivåer ägnar sig åt tennis, golf och 

whiskeyprovningar, någon sådan kultur finns inte för kvinnor. Kvinnorna känner sig inte bekväma i 

dessa aktiviteter. Hade man haft möjlighet att delta i andra aktiviteter hade det varit lättare att ta 

nästa steg i karriären, då de hade känt sig mer bekväma. 

 

“Då blir det en viss kultur, och då kände inte jag mig bekväm i den kulturen. Så hade man gjort det, 

och kanske varit delaktig i den typen av aktiviteter har man säkert kunnat få en bättre skjuts på den 

biten eller varit beredd att ta dom stegen.” (ACB) 

 

4.6 Dubbel karriär 

Det kan vara svårt att balansera arbetslivet och familjelivet om båda makarna vill göra karriär, 

vilket flera respondenter ger en bild av. I vissa fall måste någons karriär bromsas, om den ena vill 

det. Det skulle även vara tufft att hantera arbets- och familjelivsbalansen om båda hade pendlat. Det 

hade inte gått om två personer ska försöka göra karriär, menar en respondent. Hon tror att man nog 

får välja vems karriär som ska satsas på, eller så tror hon att man istället får välja att inte skaffa 

barn. Hon menar att hon inte hade kunnat haft sitt arbete som VD eller hennes tidigare arbete, om 

det inte vore för att hennes make hade haft lugnet och trivts så bra med att arbeta i 8 timmar för att 

sedan komma hem och vara ledig.  

 

“Försök inte två stycken, då tror jag att det är skilsmässa ganska snabbt.” (VDT1) 

 

En respondent har dock en man som också är VD, vilket har fungerat bra för dem. Det kan dock 

vara svårt ibland att komma överens om vems jobb som är viktigast när de ska försöka bestämma 

vem som ska ”vabba”. Där har hon nog tagit ut många fler VAB-dagar än sin man, då hennes jobb 

alltid gått att flytta. Några respondenter berättar om att de har manliga kollegor som blivit chefer 

och kunnat gjort karriär på grund av att de har haft en fru som skött allting hemma. Flera 

respondenter vittnar om att många män som gjort karriär har haft en fru som gett upp sin karriär. En 

respondent berättar om sin pappa som kunnat göra karriär för att hans fru tagit hand om både hem 

och barn, hon menar att det därför inte kan ha varit särskilt svårt för honom. En annan respondent 

berättar att hennes manliga chefskollegor har en fru hemma som sopar åt dem och sköter allt. Dock 

är detta inte lika vanligt i Sverige, som i andra länder. 

 

“Om jag tittar på mina (internationella) manliga kollegor som gör samma resor som jag, då har 

dom en hemmafru som tar hand om allting. Det är alltid inhandlat och barnen kommer till och från 
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skolan, det är läxorna, allt, rubbet, är ordnat. Hon stryker skjortorna så ska han bara hem och 

lägga ner dom i resväskan. Det är ingen som gör dom grejerna åt mig...” (VDT2) 

 

4.7 Prioriteringar 

Det är viktigt att sätta sina prioriteringar, bland annat för att inte gå in i väggen, menar de flesta 

respondenter. De menar att det inte går att göra allt, utan man måste prioritera vad som är viktigast. 

Många värdesätter träning som någonting att ta sig tid för. Det är även viktigt att inte stressa upp sig 

över allt. Några av de intervjuade berättar att huset får se stökigt ut och att de inte alltid prioriterar 

städningen. Vissa prioriterar familjen, andra har valt karriären och istället prioriterat bort egentid 

exempelvis. En respondent berättar att hon får prioritera bort vissa saker såsom till exempel egentid, 

kompisar och att göra roliga saker som att gå på fester.  

 

“Jag tror inte man får offra familjen för ett jobb, jag tror att man får offra andra saker för ett jobb. 

Och det är nog vänner faktiskt.” (VDT1) 

 

Några respondenter berättar att de i vissa fall har prioriterat bort tid med familjen för att ägna sig åt 

karriären. Hon som var skild prioriterade jobbet, vilket slet på familjen och hon skilde sig på grund 

av det eftersom de inte fick tid för varandra. Hon berättar även att hennes man var bättre än henne 

på att prioritera familjen, men att de var överens om det. Några respondenter har även valt att 

prioritera bort tid hemma och ledighet genom att ta kortare semester och korta ner 

mammaledigheten för att satsa på karriären. 

 

Vissa tror att kvinnor värdesätter familjen på ett annat sätt, och att fokus skiftar när de skaffar barn. 

Livet sätts på paus när man får barn, och det är viktigt att inte ha för höga ambitioner och tro att 

man ska klara alla aspekter i livet samtidigt, för då är det lätt att man går man in i väggen. De tror 

därför att det är viktigt att ha sina prioriteringar klara för sig. VDT2 har alltid prioriterat familjen 

före jobb och valt att ägna mer tid åt sina barn genom att arbeta deltid. Hon anser att det har gett 

henne mer kvalitet i livet och att hon därför ser sig själv som en vinnare i livets spel. 

 

Några respondenter har valt att prioritera familjen före karriären och tackat nej till jobb för att inte 

behöva flytta/resa. VDT2 prioriterade jobbet först ett tag och valde att skaffa barn senare. SCT 

säger att det är många som väljer att inte skaffa barn idag, och att hon själv var en av dem tills hon 

träffade sin man. Hon beskriver det som att man är väldigt inne i sig själv och att man tänker 

mycket på vad som är bra för en själv, fram till att man skaffar familj, eftersom att fokus då flyttas 

och att detta är en prioritering man får lov att göra. 
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“Jag tror att det kan vara lite mer så, att man helt enkelt, inte bara att man är begränsad utifrån, 

utan att man själv känner att, ja men det ligger ett högre värde i en liten person som man vill se 

växa upp och vara med” (KCT) 

 

4.8 Vardagspussel 

Det är av stor vikt för många respondenter att optimera tiden så gott det går. Restiden används av 

många för att arbeta. Både KCT och MCT säger att de ofta tar bilden vid arbetsresor, och att de då 

försöker ringa samtal och ta itu med saker som inte varit så prioriterat. VDU berättar att hon ofta 

satt och skrev och skickade mail när hon pendlade. VDT1 beskriver att hon numera ofta försöker ta 

det lugnt och slappna av under hennes många arbetsresor, och att endast arbeta mellan 8-17. Hon 

gör detta då tidsomställningen sliter rätt mycket. Å andra sidan var det tvärtom för henne när barnen 

var yngre, då maxade hon tiden hon var bortrest och passade på att jobba ifatt. 

 

Vissa utnyttjar tiden och jobbar kvällar när barnen har somnat, andra inte. En respondent sätter sig 

oftast vid datorn och gör det sista efter att hon nattat. En annan respondent berättar att hon endast 

arbetar på kontoret, och att om hon behöver arbeta så åker hon dit för att hålla arbetet och hemmet 

isär. BLC säger att hon kan läsa mail på telefonen, men att det inte gör henne något att blanda 

arbetsliv med privatliv, då hon tycker om hennes jobb så mycket. Hon menar att hon är bra på att 

utnyttja dagarna och gå och träna på förmiddagarna, och att hon har fritid då istället. MCT nämner 

även hon att lunchträning är en bra grej. Flertalet respondenter har även utnyttjat tiden genom att 

arbeta under VAB för att få det att fungera.  

 

“Det har ju inte varit VAB, jag har bara inte varit på plats på arbetet. Men det har ju funkat. Man 

får lyssna på babblarna i bakgrunden på telefonmötet om man ska ha med mig.” (SCT) 

 

Det verkar vara viktigt för de flesta av våra respondenter att man har möjlighet att kommunicera 

med sin partner för att ihop vardagen. Genom kommunikation kan de lösa vem som ska ta hand om 

barnen om de blir sjuka exempelvis. Många berättar att de försöker dela lika på VAB-dagar. BLC 

säger att hennes man tagit ut fler VAB-dagar än hon gjort, eftersom de kom överens om det då hon 

var hemma i tre år i sträck och var föräldraledig. I och med att hennes man även arbetar skift så har 

varken hon eller hennes man behövt arbeta deltid. 
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VDU säger att hon och hennes man alltid har ”trixat” för att de ska kunna vara mycket med barnen. 

De har inte ”vabbat” mycket, utan har istället ofta löst det genom att bland annat trixa med halva 

dagar. Hennes man hade säsongsjobb när deras barn var små, så han var hemma nästan hela 

vintrarna. Med hjälp av att vara sparsam med föräldraledigheten och försöka dela upp det så mycket 

som möjligt har de kunnat vara hemma så länge som möjligt. GCT1 berättar också att hennes man 

hade säsongsjobb som egenföretagare när deras äldsta föddes, vilket ledde till att de kunde vara 

hemma samtidigt medan hon tog ut föräldraledighet.  

 

Alla respondenter har haft sina barn på dagis för få vardagen att gå ihop, där de flesta jobbat omlott 

och valt att en förälder hämtar och den andra lämnar. GCT1 berättar att hennes man lämnar barnen 

och att hon hämtar dem från dagis. Många erfar att det krävs mycket planering för att man ska 

kunna pussla ihop allas scheman, så det gäller att kommunicera för att se vad som fungerar för båda 

och för familjen. Flera respondenter nämner att de har en gemensam kalender för att kunna få ihop 

allt.  

 

“Då är det ett pusslande, man måste planera. Sen har min sambo kunnat planera sina arbetstider, 

man får planera med svärmor. Man har legat på en 2-veckors planering. När jag var yngre kunde 

jag planera väldigt långt framåt, men insåg när jag planerade så långt och såg att det var så 

mycket framför mig att jag blev rätt stressad av det.”  (MCT) 

 

En respondent arbetar lite hemifrån med en 3-månaders bebis. En annan respondent som är skild 

berättar att hon kunnat arbeta längre dagar de veckor hon inte haft barnen hemma. Majoriteten av 

våra respondenter har någon gång jobbat deltid för att hinna med familjen och hemmet, där vissa 

exempelvis valde att vara ledig en dag i veckan. KCT beskriver att hennes sambo numera är 

föräldraledig, men att när han väl börjar arbeta och pendla igen, så kommer hon gå ner till 90% för 

att hinna med hushållssysslor och barnomsorg. Det är viktigt för många att de är lediga på helgen, 

varför de använder helgerna för återhämtning. Söndagseftermiddagarna används dock av många för 

att hinna planera nästkommande vecka på arbetet. 

 

Alla respondenter menar på att det krävs hjälp i olika former för att kunna balansera arbets- och 

familjelivet. De flesta av respondenterna berättar att de har outsourcat en del av hushållssysslorna, 

och majoriteten har använt sig av städhjälp. Några respondenter säger att de tar den hjälp de kan få. 

Matkassar är även någonting som många tar hjälp av och uppskattar, och en del har även valt att 

anlita fönsterputs. Det har varit värt det, nämner de flesta, för att få mer tid till familjen. GCT2 

berättar att man då kunde sitta och bygga lego istället för att dammsuga när barnen var små. 
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För alla respondenter har hjälp från familjemedlemmar spelat en stor roll i att få det att gå ihop. En 

respondent berättar att hon haft ett väldigt bra nät, och att hennes föräldrar hjälper till med 

exempelvis att putsa fönster i deras sommarstuga samt att deras släkt har hjälpt till mycket med att 

lämna matlådor till dem. Många nämner att de uppskattar att de har föräldrar som är pensionärer 

som har både tid och engagemang till att hjälpa till. Flertalet respondenter berättar att de valde att 

flytta hemåt närmare släkten när de fick barn, för att ha familjen nära, vilket har varit en stor hjälp. 

GCT2 berättar att det underlättat, bara känslan av att veta att man har någon som kan ställa upp om 

det skulle hända något. Hennes föräldrar och syskon ställde upp och hämtade och passade barnen, 

lagade mat och kom med tandborste till sjukhuset när hon var fast på sjukhuset med äldsta sonen 

och mannen var bortrest. Hon förklarar det som att “it takes a village”. 

 

“Min mans föräldrar bor här, tack gode gud. Så farmor har vi haft jättemycket hjälp av, hon ställer 

ju upp väldigt mycket. Så det är skönt, annars tror jag inte vi skulle fått ihop det.” (SCT) 

 

De flesta respondenter har haft en bra man som hjälp, som stöttat dem i karriären. Vissa av männen 

har frivilligt valt att bromsa sin egen karriär och tagit mer ansvar hemma. VDT1 nämner att hon har 

haft möjlighet till att göra karriär på grund av att hennes man inte velat haft ett mer krävande jobb. 

ACB berättar att de tillsammans gjorde valet att låta hennes karriär vara den mer krävande. En del 

respondenter har även haft män som valt att gå ner och arbeta deltid.  

 

“Att vi gjort det tillsammans, det är nog det allra viktigaste. Det, att välja rätt man, och att välja 

rätt chef också är rätt viktigt.” (GCT2) 

 

Andra respondenter har haft män med ungefär lika krävande karriärer som de själva, men där 

nämner de flesta respondenter att de delat på hushållsarbetet. Många berättar även att de får stöd 

från mannen då de delat på föräldraledigheten och VAB. Stöd från sin man är viktigt och många 

nämner vikten av att välja en bra man för att det ska vara möjligt att uppnå en balans. GCT1 berättar 

till exempel att hon fick uppbackning och stöd från sin man som sa att hon skulle klara av att vara 

chef. 

 

En del respondenter nämner att fördelningen av hushållsarbete är relativt jämställd hemma, men 

majoriteten av respondenterna tar större ansvar hemma än deras män. Vissa talar om att 

fördelningen är 50/50, 40/60, 30/70, så det varierar. De flesta tar dock inte lika stort ansvar hemma 

som kvinnorna, men vissa respondenter beskriver att de kompenserar de med annat, såsom att 
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exempelvis valla skidor eller byta däck på bilen. Att mannen hjälper till hemma nämner de flesta 

vara viktigt. En respondent säger att det inte skulle gå att hon skulle göra allt hemma också. 

 

4.9 Arbetsgivare kan hjälpa eller stjälpa 

Nästan alla de kvinnor vi intervjuat har upplevt att organisationer de arbetar inom hjälpt dem 

balansera arbetslivet och familjelivet. Genom att organisationer erbjuder flextid samt beviljar 

föräldraledighet och VAB underlättar de för de intervjuade. Genom förtroendearbetstid är det rätt 

fritt, så länge man gör det man ska på arbetet. GCT2 nämner att de kunnat arbeta heltid båda två på 

grund av att de kunnat “vrålflexa”, vilket underlättat enormt. 

 

Många belyser även att organisationer underlättat genom möjligheten till att arbeta hemifrån. Vissa 

nämner det som speciellt viktigt vid VAB, då det underlättar att kunna skicka iväg de viktigaste 

mailen trots att man är hemma med sjukt barn. BLC belyser vikten av att berätta för arbetsgivarna 

hur de ska underlätta. Hennes arbetsgivare har tyckt att det varit okej och till och med uppmuntrat 

att hon tagit med barnen till jobbet, men hon tror att det är viktigt att man driver det själv eftersom 

det inte är säkert att arbetsgivaren förstår exakt vad det är som behövs. En annan respondent har fått 

väldigt stort friutrymme från sin chef, och att hon har haft möjlighet att ta med sina barn till jobbet. 

Det har blivit bättre och mer jämställt eftersom organisationer fått större förståelse för familjeliv. 

Det har också blivit mer accepterat och väldigt vanligt att män är föräldralediga.  

 

“...och hon sa att på måndagar tycker jag att du tar sovmorgon och går och tränar. Sen kan du 

börja arbetsveckan. Det hade jag aldrig gjort om hon inte sagt det. Som tjej, det kanske man ska 

jobba med. Man är så jäkla rätt och riktig, att vara på jobbet 8. Killar är inte så generellt, dom kan 

komma in när som, och sticker iväg.” (MCT) 

 

Det finns dock vissa organisationer som inte underlättar, trots att de borde göra det. En respondent, 

verksam inom en mansdominerad bransch, berättar att organisationen inte visste hur de skulle tackla 

hennes mammaledighet, då det nog var första gången de hade en chef som gick på mammaledighet. 

En del respondenter nämner att ingen ens tänkt på att fixa en ersättare innan det var dags för dem att 

gå på föräldraledighet. De nämner att man får bryta normer inom organisationer och säga vad man 

behöver för att kunna vara mammaledig.  

 

“Jag tror jag har blivit bättre på att ställa krav på vad jag behöver för att kunna vara hemma. Det 

är dels att ha en ersättare…” (SCT) 
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Några respondenter berättar att de haft stöd från en bra chef som har hjälpt de att ta nästa kliv i 

karriären. GCT1 berättar att hon fick börja jobba 80 % utan problem trots att hon var nytillsatt chef 

och att de egentligen ville att hon skulle jobba heltid direkt. En annan respondent berättar att hon 

har haft underbara arbetsgivare och att särskilt en av dem var väldigt mån om familjen. Vissa vittnar 

även om organisationer som till och med uppmuntrar föräldraledighet. Att välja en bra chef som ger 

förutsättningar för att lyckas nämner flera respondenter som viktigt. Att även ha kollegor de kan 

förlita sig på nämner flera respondenter som viktigt, vilket gör att de kan släppa en del av jobbet när 

de kommer hem. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer vi förena empirikapitlet med teorikapitlet. Ordningen kommer vara 

detsamma som i föregående kapitel. Vi kommer presentera våra teman, förklara sambandet mellan 

dessa temana ställa dessa emot existerande teori. Vi kommer dra paralleller mellan de resultat vi 

fått och redan existerande teori, där vi belyser likheter och skillnader. 

 

 

 

Figur 2. Modell över sambanden mellan temana och den teoretiska referensramen.  

 

Modellen beskriver hur de olika temana kan kopplas till tidigare teorier, där det går att se vilken 

teori som använts för att analysera empirin inom respektive tema. 

 

Glastaket

Arbets- och familjelivsbalansen

Orsaker till konflikt

Organisatoriska normer
Tema: Oskrivna regler; Manlig 

organisationskultur

Spill-over
Tema: Stress

Traditionella könsroller
Tema: Bullmamma & Karriärskvinna; 

Dubbel karriär; Stress

Prioriteringar & Ambitioner
Tema: Målsättning; Dubbel karriär

Organisationens roll
Tema: Arbetsgivare kan hjälpa eller 

stjälpa 
Sätt att hantera konflikten

Uppoffringar för karriärens skull
Tema: Prioriteringar; Vardagspussel

Alternativ karriärmodell
Tema: Vardagspussel; Prioriteringar

Förlita sig på familjemedlemmar
Tema: Vardagspussel

Outsourcing
Tema: Vardagspussel
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5.1 Målsättning 

Sheppard (2018) menar att svårigheter kring att balansera arbets- och familjelivet bidrar till att färre 

kvinnor än män aspirerar att klättra uppför karriärstegen. Cinamon (2006) hävdar att studenter 

minskar sin strävan efter karriär, till förmån för familjen. Dock anser vi inte att detta gäller 

respondenterna vi har intervjuat. Alla respondenter verkar anse att chefskap inte är ett ändamål i sig, 

utan det är drivet framåt som motiverar dem. Deras strävan efter att fortsätta utvecklas verkar inte 

ha hindrats av deras familjeambitioner. Sousa et al. (2018) anser att arbete och karriär är någonting 

kvinnor värderar som givande och viktigt. Många av de intervjuade belyser utveckling som 

någonting viktigt och som driver dem framåt. Deras arbete verkar alltså i enlighet med teorin vara 

viktigt för dem. Sousa et al. (2018) anser att kvinnor erfar att familjen begränsar dem i deras strävan 

efter utveckling, men detta är något som vi inte uppfattar att respondenterna själva upplever.  

 

En av respondenterna säger att hon inte har varit så tydlig i hennes målsättning. Detta 

överensstämmer med att Cinamon och Rich (2002) belyser att mäns mål och ambitioner i karriären 

ofta överstiger kvinnors. Samtidigt som respondenterna värdesätter att få utvecklas inom karriären, 

är det många som även värdesätter en balans mellan privatlivet och arbetslivet. Vissa har inte haft 

så tydliga mål i familjelivet, medan andra alltid har vetat att de vill ha familj. Sheppard (2018) 

menar att familj och god hälsa främst prioriteras av kvinnor, medan arbetsrelaterade omständigheter 

som hög lön främst värdesätts av män. Boone et al. (2013) också hävdar att barriärer för kvinnor 

förmodligen bland annat beror på att kvinnors bristande karriärplanering. Några av respondenterna 

har dock lyckats nå toppnivåer, trots att de inte har haft tydliga mål i karriären. Chisholm-Burns et 

al. (2017) hävdar således att det är vissa kvinnor som lyckas övervinna glastaket, men att barriärer 

ännu existerar. 

 

Boone et al. (2013) belyser arbets- och familjelivsbalansen som en självpåtagen barriär, vilket 

hindrar kvinnor från att avancera till högre nivåer. Vissa av respondenterna ser sig själva som ett 

hinder för att ta nästa steg i karriären, och är rädda att misslyckas. En respondent trodde inte hon 

skulle klara att kliva på som chef samtidigt som hon hade ett litet barn hemma. Fernàndez-Cornejo 

et als. (2016) studie visar i likhet med detta att kvinnors uppfattning om en framtida konflikt i arbete 

och familj ledde till att de blev mindre benägna till ett karriäravancemang. En respondent kunde ha 

mer fokus på att utvecklas i karriären när hon inte hade familj, och en annan respondent sa att hon 

inte skulle ha barn, men att det ändrades när hon träffade sin man. I likhet belyser Cinamon (2006) 

att vissa studenter dämpat sin strävan efter att skapa familj och istället väljer att satsa på karriären, 

för att undvika en konflikt. 
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5.2 Bullmamma och Karriärskvinna 

Tidigare har kvinnor förväntats vara den som sköter hushåll och tar hand om barn, medan män 

förväntats vara den som försörjer familjen (Fernández-Cornejo et al., 2016; Raley, Bianchi & 

Wang, 2012). Dessa traditionella könsroller påstås kvarstå än idag trots att kvinnor numera arbetar 

och påverkar möjligheten för kvinnor att balansera arbets- och familjelivet (Raley, Bianchi & 

Wang, 2012; Sousa et al., 2018). Även respondenterna i vår studie upplever att dessa traditionella 

könsroller fortfarande lever kvar genom förväntningar både från andra, men även från sig själva, att 

det ska gå att kunna hantera båda delarna. Många av respondenterna upplever att de jämför sig med 

andra, vilket leder till att de ställer upp högre förväntningar på sig själva. Många är även uppväxta 

med att ena föräldern jobbat och den andra föräldern tagit hand om hemmet, vilket några av dem 

tror har influerat dem. Fischlmayr (2002) nämner att kvinnors egna tänkande är ett hinder till 

karriäravancemang, då de beter sig efter vad som förväntas av dem stereotypiskt.  

 

En del av respondenterna upplever att det är tuffare att ta sig fram i karriären som kvinna och de 

flesta upplever att det är svårare för kvinnor än för män att hantera balansen och samtidigt göra 

karriär. Respondenterna upplever själva att de har mer kontroll och är mer ansvarstagande hemma, 

och får dåligt samvete för de känner sig otillräckliga både mot familjen och jobbet. Dåligt samvete 

är det många som drabbas av, vilket respondenterna upplever att män inte verkar känna i samma 

utsträckning. Detta överensstämmer med vad Fujimoto, Azmat och Härtel (2012) nämner, nämligen 

att kvinnor ofta upplever en större konflikt än män vad gäller deras roller som vårdnadshavare och 

deras arbete. Det dåliga samvetet verkar bero på det Sousa et al. (2018) säger, nämligen att kvinnor 

antar rollen som mamma och fru främst, trots att de arbetar. Dock nämner även författarna att 

kvinnor är mer emotionellt känsliga och att de därför känner sig skyldiga för att de inte hinner med 

familjen så mycket som de vill, men detta är ingenting som vi kan styrka eftersom ingen av 

respondenterna nämnt att de skulle vara mer känsliga än sina partners. 

 

Sousa et al. (2018) påstår att män främst antar rollen som familjeförsörjare, vilket gör att de kan 

rättfärdiga sin mer begränsade roll som pappa och make. Detta verkar överensstämma med vad 

några av respondenterna berättar, där en respondent nämner att hon arbetat deltid och hade haft 

dåligt samvete om hon jobbat heltid, medan hennes man alltid jobbat heltid och ändå anser att han 

är en bra pappa. Flera respondenter upplever att en man kan släppa allt som har med familjen att 

göra när han går hemifrån, vilket vi upplever stämmer med teorin om mäns mer begränsade roll på 

hemmaplan. 
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En orsak till konflikt mellan arbets- och familjelivet påstås vara att det existerar en oproportionerlig 

fördelning av hushållsarbete, där kvinnor tar större ansvar för hushållssysslor och barnomsorg än 

män (Horne, Johnson, Galambos & Krahn, 2017). En del av våra respondenter upplever denna 

oproportionerliga fördelning. De flesta anser att fördelningen av hushållsarbete är relativt jämställd, 

men de erfar ändå att de gör mer än deras man hemma.  

 

Fischlmayr (2002) hävdar att kvinnor är medvetna om sina stereotypiska och traditionella 

rollbeteenden, men att de ändå väljer att inte göra någonting åt det. Vi upplever att kvinnorna är väl 

medvetna om de roller de själva tar på sig, men vi upplever i motsats till teorin att kvinnorna 

försöker motverka sina stereotypiska beteenden genom att minska förväntningarna på sig själva 

angående vad de ska klara av, och istället ställer högre förväntningar på att männen ska ta en del av 

ansvaret hemma. 

 

5.3 Stress 

Många respondenter menar att det är svårt att få tiden att räcka till för alla aspekter i livet som de 

vill hinna med. Flera upplever att de inte hinner vara hemma tillräckligt, inte hinner hämta barnen 

tidigt nog, och inte heller hinner vara på jobbet tillräckligt. Det finns en känsla hos dem av att aldrig 

vara nöjd med sig själv. Chisholm-Burns et al. (2017) beskriver att det andra jobbpass som kvinnor 

tar på sig efter en dags arbete, som inkluderar barnomsorg och hushållsarbete, konkurrerar med krav 

inom karriären. Författaren hävdar att män generellt är mindre villiga att ta på sig ansvarsområden 

hemma, vilket då leder till att kvinnor får dra ett ”tyngre lass”. Adisa et al. (2016) beskriver att en 

arbets- och familjelivskonflikt kan uppstå då krav inom ett område gör det svårt att möta krav inom 

det andra området. Detta upplever vi är en anledning till att kvinnor känner stress, då de större 

kraven på hemmaplan gör det svårt att möta kraven även från arbetet. Många av kvinnorna vittnar 

nämligen om stress, och att det är svårt att hitta tiden för återhämtning. En av kvinnorna säger att 

kvinnors stressnivå går upp istället för ner när de kommer hem, vilket är tvärtom för män.  

 

Detta överensstämmer med termen “spill-over”, vilket innebär att beteenden och känslor som 

uppstår inom ett område i livet, kan överföras till ett annat område med positiv eller negativ effekt 

(Adisa et al., 2016). Kalliath och Kalliath (2014) belyser att negativa faktorer kring “spill-over” kan 

vara att kvinnor saknar energi och känner sig slitna, vilket leder till att de inte orkar göra saker som 

är bra för dem själva. Detta går hand i hand med vad många respondenter påstår, då de återger en 

bild av att det är svårt att hålla energin uppe. En respondent säger att hennes sociala liv blir lidande, 

då hon inte orkar med så pass mycket som hon skulle vilja, medan många andra respondenter säger 

att egentiden är den som blir mest lidande. 
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5.4 Oskrivna regler 

Guillaume och Pochic (2009) hävdar att normer inom organisationer är relaterade till hur väl arbets- 

och familjelivsbalansen kan uppnås, och är en bidragande orsak till kvinnors svårigheter att nå 

högre befattningar. Kalliath och Kalliath (2014) belyser att det finns normer inom företag för att 

kunna bli chef, där anställda förväntas ge allt och lite till. Detta överensstämmer med vad de flesta 

av de intervjuade upplever, vilket är att det finns en form av oskrivna regler för att kunna nå högre 

ledarbefattningar. Några respondenter upplever å andra sidan inte att sådana normer existerar.  

 

Sheppard (2018) beskriver att många är medvetna om det stora fokus på karriären som krävs för att 

nå toppositioner inom organisationer. Vi upplever att detta stämmer, då de flesta respondenter 

menar att de för ha möjlighet att nå chefsposition behöver lägga ned mycket arbetstid, att de måste 

finnas tillgängliga och det är många arbetsresor. Ibland har det även krävts flyttar för att kunna 

klättra i karriären menar respondenterna. Guillame och Pochic (2009) påstår att informella normer 

inom organisationer existerar, där det måste läggas ned mycket tid på arbetet, medarbetare måste 

finnas tillgängliga och ha möjlighet till att vara geografiskt anpassningsbara, vilket går hand i hand 

med vad respondenterna upplever. Respondenterna menar att dessa normer kan vara svåra att nå 

upp till om de samtidigt har familj och barn.  

 

Vissa av kvinnorna anser att både arbetet och familjelivet flutit på. De flesta av respondenterna 

anser att det är enklare att ha karriärfokus när barnen är äldre, eller att de fokuserar på karriären 

innan de får barn. Alla respondenter anser att familjen går före jobbet. Det kan vara svårt att 

balansera arbete med små barn. Därför upplever vi att timing är viktigt, men att det är även svårt. 

Enligt Dubey och Tiwari (2014) influeras karriäraspirationer av flera olika faktorer, vilket bland 

andra är förväntan om föräldraskap. Cinamon (2006) menar att de närmsta tio åren efter en 

högskoleexamen oftast är tiden för att både påbörja en karriär och bilda familj, där båda makarna i 

familjen vill göra karriär. Vissa respondenter anser att det kan vara viktigt att planera när de skaffar 

barn, så att det inte krockar allt för mycket med arbetet. Durante, Griskevicius, Simpson, Cantú och 

Tybur (2012) hävdar att fler kvinnor väntar längre med att skaffa barn, och att möjligheten att 

planera både föräldraskap och karriär har förändrats markant för moderna kvinnor. I likhet med 

detta prioriteras utbildning och jobb innan barn av många respondenter, vilket vi anser stärker 

författarnas teori. 

 

Eftersom mycket tid måste spenderas på arbetet, upplever respondenterna en svårighet att hinna 

med familjen, där en chefsroll innebär en del uppoffringar. En respondent säger att hon inte tror att 
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det går att fixa att vara VD och samtidigt ha småbarn. En annan respondent säger att hon anser att 

det ställs krav som inte är rimliga om man samtidigt vill ha en familj, och att hon därför valt att inte 

offra det som krävs på arbetet. Högre krav från familjen sammanträffar nämligen ofta med den tid i 

livet befordringar till högre befattningar sker, menar Brizendine (2008).  

 

5.5 Manlig organisationskultur 

Några av kvinnorna som har intervjuats upplever att möjligheten att avancera i karriären, och själva 

chefskapet i sig, är anpassat för män. Även Guillame och Pochic (2009) menar att det existerar ett 

maskulint karriärmönster, som inte tillåter avbrott i karriären, och att det därför är underförstått att 

chefer är män. Några respondenter tror i enlighet med detta att det går långsammare för kvinnor att 

avancera i karriären för att de är föräldralediga och ägnar tid åt barnen. Chisholm-Burns et al. 

(2017) beskriver fenomenet “lean-out”, vilket överensstämmer med respondenternas påstående. 

”Lean-out” är ett hinder inom glastaket, vilket betyder att kvinnor bromsar sina karriärer eller tar 

ledigt en tid, medan männens karriärer fortskrider utan uppehåll. Detta skapar en nackdel för 

kvinnor. Detta upplever vi till viss del stämmer med vad respondenterna berättat. Detta är dock 

ingenting som verkar vara ett problem för respondenterna i längden, de har tagit sig dit de vill trots 

att de varit föräldralediga. En respondent förklarar nämligen att hon fanns där för hennes barn, och 

att hon tror att hennes karriär gick långsammare på grund utav det. En annan respondent berättar att 

hon kände att alla sprang förbi henne när hennes barn var små, men att hon dock tog ikapp det 

senare.  

 

Ingen av respondenterna anser att det varit omöjligt att nå ledarbefattning på grund av att de haft 

barn. En av de intervjuade berättar att hon inte tror att en föräldraledighet innebär att karriären 

förstörs. Detta går emot vad McCullough (2011) hävdar, vilket är att kvinnor som når 

ledarbefattningar ofta inte har barn, eller att de istället skaffar barn senare samt att kvinnor som 

stannar hemma för att uppfostra barn har inga eller små möjligheter att nå ledande befattningar.  

 

Guillaume och Pochic (2009) fann i deras studie att chefer tolkar kvinnors familjeorientering som 

en begränsning, och att kvinnorna då drar sig ur konkurrensen om makten. En respondent tror 

däremot att det har blivit bättre idag, och en annan respondent säger att hon tror att det snarare är en 

styrka att ha barn och familj, eftersom det tyder på att de har ett annat liv också.  

 

Dresden, Dresden, Ridge och Niwako (2018) beskriver att numerisk manlig dominans rör 

könsfördelning i organisationen, medan normativ manlig dominans definieras av en manlig kultur 

inom organisationen. I vår undersökning kan vi se att den normativa manliga dominansen är 
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någonting som kvinnor uppfattar som en svårighet. Flera av kvinnorna tar upp att många aktiviteter 

på konferenser och dylikt är anpassade för män, t.ex. bastubad. Detta är något kvinnor inte känner 

sig bekväma i, och de tror att detta kan hindra nätverkandet och möjligheten att ta nästa steg i 

karriären. Respondenterna berättar att kulturen på högre nivåer är ämnad för männen, där männen 

spelar tennis och golf som en del av nätverkandet. Några sådana aktiviteter anpassade för kvinnor 

finns inte. Å andra sidan verkar numerisk manlig dominans, det vill säga ett stort antal män på 

arbetsplatsen vara en nackdel. Många respondenterna säger nämligen att det kan vara en fördel att 

vara kvinna i en mansdominerad bransch, på grund av att många företag strävar att bli mer 

jämställda. Därför behöver alltså inte numerisk manlig dominans vara någonting negativt. 

 

5.6 Dubbel karriär 

Adisa et al. (2016) beskriver att arbets- och familjelivet kan vara svårare att balansera för kvinnor, 

och svårigheten förstärks om båda makarna arbetar heltid samtidigt som de har små barn (Green & 

Zenisek, 1983). Många respondenter ger i likhet med detta en bild av att det kan vara svårt att 

balansera arbete och familj om båda makarna vill göra karriär, eller om båda pendlar. I vissa fall 

måste den ena sakta ned sin karriär eftersom det inte går annars, menar några respondenter. Vissa 

respondenter berättar att män som klättrat i karriären haft en fru som gett upp sin egen karriär. 

McCullough (2011) hävdar att kvinnor oftare arbetar deltid, tar ut mer föräldraledighet och tar ut 

fler VAB-dagar än män när de får barn. En respondent tror man får välja vem som ska satsa på 

karriären, eller att de istället väljer att inte skaffa barn. Även Chisholm-Burns et al. (2017) hävdar 

att kvinnor kan känna att de tvingas göra ett val mellan en karriär och att ha en familj.  

 

Kvinnor är mer troliga än män att bland annat sluta arbeta, välja bort befordringar eller att genom 

att acceptera ett jobb som är mindre krävande och mer familjevänligt med lägre lön, påstår Raley, 

Bianchi och Wang (2012). Flera respondenter tror också att vissa män har haft möjligheten att göra 

karriär på grund av att de haft en fru som sköter allt på hemmaplan. Cinamon och Rich (2002) 

beskriver att till och med kvinnor med krävande karriärer lägger ned mer tid än sina manliga 

kollegor på aktiviteter hemma. Dock nämner respondenterna att det inte är lika vanligt i Sverige 

som i andra länder att männen har en hemmafru som underlättar för dem.  

 

5.7 Prioriteringar 

De flesta respondenterna menar att det är av vikt att sätta sina prioriteringar. Det går inte att klara 

alla aspekter i livet samtidigt, utan de får välja vad som är viktigast, för att hitta balansen och för att 

inte gå in i väggen. Detta går hand i hand med det Sousa et als. (2018) studie visar, vilket är att 
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kvinnor haft som strategi att fastställa sina prioriteringar för att fördela tid och skapa balans, för att 

hantera konflikten mellan arbets- och familjeliv.  

 

Vad kvinnorna valt att prioritera verkar dock variera. Detta överensstämmer med vad Sheppard 

(2018) påstår, vilket är att vilket håll individer offrar sig åt kan skilja sig åt mellan både män och 

kvinnor på grund av vilka preferenser de har relaterade till arbete och familj. Vissa respondenter 

prioriterat att fokusera mer på familjen och mindre på karriären ett tag. Enligt Guillaume och Pochic 

(2009) är det vanligare för kvinnor med små barn, att de går ned i arbetstid under några år innan 

karriären återupptas. Några respondenter har då barnen varit små tackat nej eller väntat med att ta 

ett kliv upp i karriären för familjens skull. Detta går hand i hand med vad Guillaume och Pochic 

(2009) beskriver, vilket är att en strategi för att hantera balansen kan vara att prioritera familjen före 

arbetet. Sheppard (2018) beskriver i likhet att individer som känner krav från både arbete och hem 

kan vid något tillfälle göra uppoffringar inom något område, som att dra sig tillbaka i arbetet för att 

kunna möta familjens efterfrågan, eller tvärtom.  

 

Unga kvinnor är mer benägna att göra uppoffringar inom karriären för att uppnå balans, påstår 

Fernàndez-Cornejo et al. (2016). Vissa respondenter menar att fokus flyttas från karriären till 

familjen när de får barn och det är en prioritering som de då får göra. Några respondenter har valt 

att prioritera karriären ett tag, för att sedan skaffa barn senare. Chisholm-Burns et al. (2017) berättar 

även att kvinnor kan avstå från att skaffa barn eller välja att skaffa färre barn på grund av sina 

karriärambitioner. McCullough (2011) påstår att kvinnor som når ledarbefattningar ofta inte har 

barn eller skaffar barn senare, men vi uppfattar dock inte att någon av respondenterna har valt att 

avstå från att skaffa barn eller valt att skaffa färre barn för karriärens skull, då alla respondenter 

både har barn och en ledarbefattning. Dock är det en del som valt att skaffa barn lite senare till 

fördel för karriären. 

 

De flesta respondenter menar att egentiden och det sociala livet är det som oftast prioriteras bort. En 

del nämner dock att egentiden är en viktig del av balansen, där de behöver prioritera exempelvis 

träning för att må bra själva. Chandra (2012) belyser att sättet som arbets- och familjelivsbalansen 

hanteras på är individuellt, vilket verkar stämma då respondenterna valt att prioritera olika saker i 

livet för att uppnå balans. 

 

5.8 Vardagspussel 

Guillame och Pochic (2009) hävdar att kvinnor försöker anpassa sitt arbetsschema efter hur barnens 

schema ser ut. De kan skippa lunchen, arbeta tidigt på morgonen och sent på kvällen, använda IT-
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teknik samt optimera sina arbetsresor. Detta är i likhet med vad respondenterna gör, vilket är att de 

optimerar tiden så gott det går genom att använda restiden för att arbeta, maximera arbetstiden 

medan de är borta, utnyttja kvällar när barnen somnat, läsa mail på telefonen, träna på arbetstid och 

arbeta på VAB. Även Kalliath och Kalliath (2014) beskriver att en del kvinnor är noggranna med 

att planera sin tid och att utnyttja den så gott det går. De flesta anser att helgerna ska vara fria från 

jobb, men många börjar arbeta eller förbereda sig för arbete på söndagseftermiddagar. Vissa 

respondenter har en gråzon vad gäller arbete- och privatliv, medan andra vill skilja isär dem. En 

respondent åker exempelvis till kontoret om hon behöver arbeta, medan andra inte har några 

problem med att arbeta hemifrån.  

 

Kalliath och Kalliath (2014) beskriver kommunikation med sin partner som någonting viktigt, 

eftersom kvinnor då kan förhandla samt planera aktiviteter som kan passa båda. De menar att båda 

parterna då kan känna sig tillfredsställda. Detta överensstämmer med vad respondenterna upplever, 

vilket är att kommunikation är viktigt, eftersom de då kan lösa vem som ska ”vabba” exempelvis. 

De flesta respondenterna understryker också planering som någonting viktigt. Sousa et al. (2018) 

beskriver nämligen att brist på tidsplanering kan leda till en svårighet i att uppnå en arbets- och 

familjelivsbalans.  

 

Att outsourca hushållssysslor och barnpassning är ett sätt att hantera arbets- och familjelivsbalansen 

(Guillaume & Pochic, 2009; Chandra, 2012). Majoriteten av respondenterna har eller har haft 

städhjälp. Många menar att det gäller att ta den hjälp som finns. Matkassar använder även många av 

respondenterna och vissa anlitar hjälp med fönsterputs. Alla respondenter har även haft sina barn på 

dagis, vilket kan ses som att outsourca barnpassningen. Detta överensstämmer med vad Kalliath och 

Kalliath (2014) belyser, vilket är att stöd från vänner, familj samt kollegor spelar en stor roll för att 

kunna hantera krav och stress både inom familjen och på arbetet. Släkten är ett stort stöd för de 

flesta av de vi intervjuat, där far- och morföräldrar exempelvis möjliggjort att vardagen går ihop.  

 

En bra och jämställd man som stöttar kvinnorna i karriären är även viktigt för många respondenter. 

Guillaume och Pochic (2009) påstår att kvinnor delvis är beroende av att deras män sköter en del av 

hushållet, för att kvinnorna ska ha möjlighet till att både göra karriär och spendera tid med familjen. 

Chandra (2012) hävdar att makar i västvärlden delar mer lika på hushållssysslor, vilket även är vad 

respondenterna upplever. Författaren belyser även att det inte är ovanligt att män offrar karriären för 

att hjälpa sin maka att uppnå hennes mål. Detta stämmer för en del av respondenterna vars män valt 

att inte ha lika krävande karriärer för att de ska få vardagen att gå ihop.  
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Några respondenter har dock haft män som haft minst lika krävande karriärer som de själva. Där har 

en del respondenter valt att gå ner i arbetstid och arbeta deltid under en period för att få ihop 

vardagen. Valet att gå ner i arbetstid under några år innan karriären återigen upptas nämns av 

Guillaume och Pochic (2009) som en vanlig strategi bland kvinnor med småbarn. En del av 

respondenterna har även där haft bra stöd från mannen i form av att han valt att arbeta deltid ett tag. 

Raley, Bianchi och Wang (2012) nämner å andra sidan att kvinnor i större utsträckning än män 

väljer att gå ner i arbetstid i samband med att de får barn. Detta stämmer med respondenternas 

upplevelser, där majoriteten av kvinnorna någon gång under karriären valt att arbeta deltid, men 

endast ett fåtal av männen.  

 

5.9 Arbetsgivare kan hjälpa eller stjälpa 

Boone et al. (2013) beskriver att barriärer för kvinnor förmodligen beror på bland annat bristande 

mentorskap inom organisationer. Några respondenter har upplevt att vissa organisationer inte 

underlättar, fast de borde göra det, och vi tror att det i detta fall kan bero på just bristande 

mentorskap. Boone et al. (2013) hävdar nämligen att oavsiktliga misstag hos ledningen kan leda till 

barriärer för kvinnor på arbetsplatsen. Flippin (2017) påstår att individer måste söka och etablera 

mentorskap på arbetsplatsen för att driva fram karriären, och Boone et al. (2013) belyser att det är 

både upp till organisationen och individen själv att ta ansvar för att avancera i karriären. Detta går 

hand i hand med vad några respondenter berättar, vilket är att det är viktigt att de själva berättar för 

arbetsgivaren hur de kan underlätta. Några respondenter har berättat att de behöver en ersättare för 

att kunna vara mammalediga, vilket de i vissa fall behövt berätta för organisationen. 

 

Det är av vikt att organisationer gör det möjligt för kvinnor att avancera i karriären, menar Flippin 

(2017). Handledare och organisationer spelar en viktig roll för att de anställda ska kunna utvecklas 

personligt, hävdar författaren. Även majoriteten av de vi intervjuat anser att organisationer och 

chefer hjälpt dem att kunna balansera arbete- och familjelivet. I likhet med detta menar Flippin 

(2017) att kvinnor värdesätter att ledningen på organisationer ägnar sig åt påverkansarbete, stöd och 

bemyndigande för att underlätta karriäravancemang. Några respondenter menar att vissa chefer 

inom organisationer kan hjälpa kvinnor att ta nästa steg i karriären, genom att visa stöd och ge rätt 

förutsättningar. Även kollegorna är ett bra stöd i att lyckas hantera balansen mellan arbete- och 

familjelivet uppger respondenterna, där många uppger att möjligheten att kunna förlita sig på 

medarbetarna underlättar. Kalliath och Kalliath (2014) påstår i överensstämmelse att kollegor har en 

betydelsefull roll att agera stöd för kvinnor att balansera kraven från arbetet och familjen. 
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Chisholm-Burns et al. (2017) beskriver att avsaknad av mammaledighet också kan bidra till en 

svårighet, men våra respondenter har aldrig upplevt någonting sådant, utan föräldraledighet beviljas 

av alla organisationer. Chandra (2012) menar i likhet med respondenternas upplevelser att 

mammaledighet är något som existerar i de flesta nordiska länder. Respondenterna upplever likaså 

att föräldraledighet för män är någonting som blir allt mer vanligt och accepterat inom 

organisationer. Många respondenter anser att det blivit mer jämställt och att det finns en förståelse 

inom organisationer för att människor har familj. Detta överensstämmer med vad Elloy och Smith 

(2003) anser, vilket är att HR-avdelningar behöver ha en helhetssyn som leder till en större 

medvetenhet om medarbetarnas dagliga liv, och inte endast timmarna som spenderas på 

arbetsplatsen.  

 

Elloy och Smith (2003) beskriver avsaknad av flexibla arbetstider som orsak till tidsbaserad 

konflikt. I likhet med detta beskriver respondenterna att förtroendearbetstid underlättar, där alla 

respondenter har belyst möjligheten till att kunna flexa som en av de viktigaste punkterna i att 

kunna uppnå en balans. Chisholm-Burns et al. (2017) menar i överensstämmelse att organisationer 

kan underlätta genom att tillåta ett flexibelt schema, där kvaliteten på arbetet värderas högre än den 

nedlagda tiden på arbetet. 

 

Chandra (2012) hävdar att många stora företag ger tillgång till datorer, mobiltelefoner och bredband 

så medarbetare kan arbeta mer flexibelt. Förutom flextid har möjligheten att kunna arbeta hemifrån 

underlättat för de respondenter vi intervjuat att balansera arbets- och familjelivet. Boone et al. 

(2013) hävdar att organisationer borde ge kvinnor mer flexibilitet i både arbetstid och vart arbetet 

utförs, genom att hjälpa till med exempelvis barnomsorg. De respondenter vi talar med har haft 

möjlighet att arbeta hemifrån även under VAB och vissa har haft möjlighet att ta med barnen till 

jobbet, vilket de nämner har underlättat för dem. Dock är det ingen som fått hjälp med barnomsorg 

av sina organisationer. Anledningen till detta kan vara att möjligheten till hjälp med barnomsorg i 

stor utsträckning finns i form av dagis i Sverige, vilket inte är lika vanligt i andra länder.  
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6. Slutsats 

Detta kapitel presenterar studiens slutsatser och besvarar studiens syfte med hjälp av 

forskningsfrågorna. 

 

Enligt tidigare forskning kan kvinnor minska sin strävan efter en karriär till förmån för familjen, 

men vi ser inte att någon av kvinnorna gjort detta. Vi har sett att kvinnorna i vår studies främsta 

målsättning varit utveckling, där målet att nå en chefsbefattning inte varit ett mål i karriären de 

strävat efter. Trots otydliga och inte särskilt höga målsättningar gällande karriären har de tagit sig 

till ledande befattningar och därmed krossat glastaket, och lyckats hantera svårigheten att uppnå en 

balans mellan arbets- och familjelivet. Familjelivet är något som värderas högt av kvinnor, där 

familjen aldrig är något som prioriteras bort och som alltid går före arbetet. Tidigare teori beskriver 

att kvinnor värderar arbete som någonting givande och viktigt, vilket vi anser stämmer med de 

resultat vi fått, där kvinnor värdesätter utveckling. Teori beskriver dock även att kvinnor upplever 

att familjen begränsar dem i deras utveckling, men detta är någonting som vi anser inte stämmer 

med det vi hittat i vår undersökning. 

 

Trots att Sverige ligger i framkant jämfört med många andra länder vad gäller jämställdhet (World 

Bank Group, 2019) upplever kvinnor att traditionella könsroller är någonting som finns kvar än idag 

och som gör det svårt att uppnå en arbets- och familjelivsbalans samtidigt som de vill utvecklas i 

karriären. Även tidigare forskning beskriver att traditionella könsroller fortfarande finns. Kvinnorna 

i vår studie upplever att det finns förväntningar på dem på flera plan, där de förväntas hantera rollen 

som både mamma och fru och rollen som arbetstagare. De förväntas vara “bullmammor” och både 

ta hand om barn och hushåll, samtidigt som de förväntas prestera på topp på jobbet och klättra i 

karriären.  

 

Det är inte ovanligt att kvinnorna jämför sig med andra och drabbas av dåligt samvete när de 

försöker balansera alla delar i livet på grund av de höga förväntningar de ställer på sig själva på alla 

plan. Teori beskriver att kvinnor är medvetna om sina stereotypiska beteenden men att de väljer att 

inte göra någonting åt det. Dock upplever vi att detta inte stämmer, då de försöker motarbeta dessa 

stereotyper genom att vara medvetna om dem och försöker minska sina krav kring att klara allt 

själva. Mäns traditionella könsroll som familjens försörjare verkar leda till att de känner sig mer 

berättigade att begränsa sin roll som far eller make, varför kvinnorna själva upplever det svårare för 

dem än för männen att uppnå en balans mellan arbetslivet och familjelivet.  
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En annan orsak till svårigheten att balansera arbets- och familjelivet är att kvinnor generellt verkar 

tar större ansvar för hushållsarbetet hemma, vilket även verkar bero på att de traditionella 

könsrollerna sitter kvar. Män tar större ansvar idag än de tidigare gjort, men det är ofta kvinnor som 

gör lite mer hemma och har det övergripande ansvaret. I vissa fall har dock männen gjort mer än 

kvinnorna, och detta har bland annat varit en anledning till att kvinnor kunnat inneha riktigt höga 

befattningar. Teori beskriver att kvinnor oftast varit de som klivit tillbaka på arbetet och tagit mer 

ansvar hemma och att män i vissa fall kunnat göra detsamma. I vår undersökning upplever vi att det 

i vissa fall varit tack vare att män inte tagit nästa steg i karriären och tagit mer ansvar hemma som 

kvinnor kunnat kliva fram och utvecklas på arbetet, och att detta är något som blir allt vanligare. 

Det är alltså delvis tack vare stöd och hjälp från sin respektive som kvinnor kan utvecklas, ta nästa 

steg i karriären och nå de högsta befattningarna. 

 

Upplevd tidsbrist och stress verkar vara ytterligare en anledning till att kvinnorna i vår 

undersökning upplever det svårt att balansera arbetet och familjen. De upplever att det inte går att 

hinna med allt de vill, vilket ger en känsla av otillräcklighet både mot hemmet och mot arbetet. 

“Spill-over” drabbar många kvinnor i vardagen. Krav från arbetet tillsammans en oproportionerlig 

arbetsfördelning hemma kan därför leda till ökad stress och mindre ork för att ägna sig åt sociala 

aktiviteter och fritidsintressen. Kvinnorna upplever att det inte finns mycket tid för återhämtning 

och egentid, vilket gör det lätt att gå in i väggen och svårt att hitta balansen. 

 

Normer och oskrivna regler inom organisationer anser vi vara bidragande till kvinnors svårighet till 

avancemang i karriären, eftersom dessa enkelt leder till en arbets- och familjelivskonflikt. 

Kvinnorna i vår studie upplever att det krävs mycket för att nå och bibehålla en chefsposition, vilket 

bland annat är mycket nedlagd arbetstid, ständig tillgänglighet och många arbetsresor. Kvinnorna 

upplever dessa normer som svåra att nå upp till samtidigt som de har en familj. Befordringar och 

tiden i livet då många vill ha barn krockar lätt och gör att kvinnor för stunden kan känna sig 

tvingade till ett val mellan familj och karriär. 

 

Några kvinnor upplever att möjligheten till karriäravancemang och chefsskapet är anpassat för män, 

då det existerar ett maskulint karriärmönster. Några kvinnor verkar uppleva “lean-out” som ett 

hinder inom glastaket, vilket innebär att kvinnor bromsar karriären för att ägna sig åt barnen, medan 

mäns karriärer fortskrider utan uppehåll. Detta är dock inte något som kvinnor upplever vara en 

nackdel i det långa loppet eftersom de tar ikapp det senare. Kvinnorna i vår studie upplever inte att 

det är omöjligt att nå chefspositioner för att de har barn, och föräldraledighet upplevs inte vara 

något som förstör en hel karriär. Ett par års föräldraledighet är ingenting som upplevs förstöra en 
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karriär, med tanke på hur långt ett yrkesliv är. Tidigare teori har beskrivit att föräldraledighet kan 

hämma karriären, men resultatet av vår studie tyder på att detta inte stämmer. Vi tror att detta delvis 

kan bero på de lagstadgade policys kring föräldraledighet som finns i Sverige, där andra länder inte 

verkar ha lika tydliga regler kring föräldraledighet. I Sverige uppfattar vi att föräldraledighet är fullt 

berättigat och något som förväntas tas ut.  

 

Teori har tidigare också beskrivit att kvinnor kan behöva välja mellan barn och karriär, men 

resultatet av den undersökning vi utfört går emot tidigare resultat. I vår undersökning framgår att 

kvinnorna upplever att det går att avancera i karriären och samtidigt ha familj och barn. Varför detta 

inte stämmer med tidigare teori tror vi beror på att de traditionella könsrollerna som till viss del 

kvarstår börjar luckras upp i Sverige, och att det därför börjar bli vedertaget att kvinnor inte ska 

behöva välja om de ska vara mamma eller medarbetare. I andra länder där tidigare studier 

genomförts verkar de traditionella könsrollerna i större utsträckning vara gällande som normer, där 

det fortfarande verkar vara vanligt att kvinnorna väljer bort karriären och stannar hemma med 

barnen.  

 

Tidigare teori beskriver också att chefer uppfattar kvinnors familjeorientering som en begränsning, 

eftersom det tyder på att de drar sig ur konkurrensen om makten. Detta stämmer inte överens med 

vad vi hittat i vår undersökning. Kvinnorna upplever nämligen att det kan ses som en styrka att 

anställda har en familj och ett annat liv. Vi tror detta kan bero på att kvinnor som både har familj 

och uppvisar en vilja att klättra i karriären visar på att de har höga ambitioner i livet och därmed 

framstår som drivna. Det kan även bero på att en del kvinnor i andra länder i samband med att de 

skaffar barn väljer att bli hemmafruar, och att tidigare teori kring detta i större utsträckning gäller 

för dessa länder. I Sverige är det inte längre vanligt att kvinnor slutar arbeta då de skaffar barn. 

 

Numerisk manlig dominans rör könsfördelningen i ett företag, och detta upplever kvinnorna i vår 

undersökning inte som negativt för deras karriär. Snarare kan det gynna kvinnor att ge sig in i en 

manlig bransch, i och med att företag generellt vill bli mer jämställda idag. Den normativa manliga 

dominansen, som innebär manlig kultur inom organisationen, upplever de kvinnliga ledarna vara 

svårare att hantera. Exempelvis är aktiviteter på konferenser anpassade för män, vilket kvinnor inte 

känner sig bekväma med. Den normativa manliga dominansen leder till att det blir svårare för 

kvinnor att ”nätverka” och ta nästa steg i karriären. Dessa aktiviteter upplever vi även gör det 

möjligt för männen att inkludera fritidsintressen på arbetstid och förenklar för dem att uppnå en 

arbets- och familjelivsbalans. Vi tror att företag behöver börja tänka i nya banor kring vilka sorts 

aktiviteter som borde utföras, där även kvinnor kan känna sig inkluderade och få tid till 
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fritidsintressen under arbetstid. Detta skulle förmodligen underlätta för kvinnor att uppnå en arbets- 

och familjelivsbalans samtidigt som de avancerar i karriären. 

 

Vi upplever att Sverige skiljer sig åt jämfört med andra länder vad gäller dubbla karriärer inom 

familjen. En anledning till att arbets- och familjelivet upplevs svårt att balansera är att de flesta 

familjer i Sverige består av två arbetande makar, vilket är något vi upplever inte är lika vanligt i 

andra länder. Kvinnor verkar vara hemmafruar i större utsträckning i andra länder jämfört med 

Sverige. Om båda makarna vill klättra högt i karriären upplever kvinnor det svårt att hantera 

balansen. I vissa fall får kvinnan sakta ner karriären för mannens skull, men vi upplever inte att de 

respondenter vi intervjuat har gjort det. Detta är något som varierar i våra resultat. I vissa fall har 

deras män bestämt sig för att inte fortsätta klättra i karriären för att ge deras maka utrymme att 

fortsätta utvecklas i karriären, och i vissa fall har båda haft krävande karriärer. Många kvinnor ser 

att män kan klättra i karriären utan problem, eftersom de har fruar som sköter det mesta hemma, 

dock upplever många att detta är vanligare i andra länder än i Sverige. Vi upplever därför inte att 

det är en självklarhet för kvinnor i Sverige att det är de av makarna som behöver offra sin karriär. 

 

Kvinnorna i vår studie verkar ha en större tendens än män att ta ut mer föräldraledighet och arbeta 

deltid för att hantera arbets- och familjelivsbalansen, vilket överensstämmer med tidigare forskning. 

Dock finns det teori som säger att kvinnor även tar ut mer VAB-dagar än män gör, men detta ser vi 

varierar och är individuellt. Vissa av kvinnorna tar ut mer VAB än sina män, andra mindre och 

många upplever en jämn fördelning av VAB-dagar. Vem av makarna som tar ut flest VAB-dagar 

upplever vi kan bero på hur pass krävande karriärer de båda har. I de fall där mannen valt att inte ha 

en lika krävande karriär som sin fru har det kanske varit lättare för honom att ”vabba”, och i dessa 

fall har det varit kvinnorna som ”vabbat” mindre. Vi tror även att fördelningen av VAB-dagar kan 

bero på vems arbete som varit mest flexibelt och lättast att flytta, och att det därför inte alltid är 

kvinnorna som tar ut flest VAB-dagar av makarna. 

 

Som strategi för att hantera arbets- och familjelivsbalansen och inte ”gå in i väggen” verkar det vara 

betydelsefullt att kvinnorna i studien fastställer sina prioriteringar. Vad kvinnorna väljer att 

prioritera verkar variera, och vi upplever att det beror på vilka ambitioner och preferenser de har i 

livet. ”Egentid” och socialt liv är ofta det som prioriteras bort. Därefter väljer vissa att fokusera på 

familjen ett tag för att sedan fokusera på karriären, andra vill fokusera på karriären ett tag för att 

sedan ge mer tid åt familjen. Teori beskriver att kvinnor kan välja att avstå från att skaffa barn på 

grund av karriärambitioner och att många kvinnor som når ledarbefattningar ofta inte har barn, men 
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vi uppfattar att detta inte stämmer. Ingen av kvinnorna har valt att avstå från att skaffa barn för 

karriärens skull, utan de har alla både barn och en ledarbefattning. 

 

Ett annat sätt som kvinnorna i undersökningen hanterar balansen på är genom att effektivisera tiden, 

pussla ihop vardagen, kommunicera och planera inom familjen. Genom att helgerna är fria från jobb 

finns möjlighet att planera in annat än jobb och få tid till återhämtning. Att outsourca sysslor blir 

allt vanligare, och de flesta verkar använda sig av outsourcing för att kunna pussla ihop vardagen. 

Möjlighet att lämna barnen på dagis, samt stöd från familj och vänner underlättar vardagspusslet för 

kvinnor. Många av kvinnorna i vår studie understryker vikten av att ha en jämställd man. Genom att 

män hjälper till mer hemma och ger stöd, finns större möjligheter för kvinnor att komma framåt i 

karriären samtidigt som de upplever en balans mellan arbetet och familjelivet. Många av kvinnorna 

har valt att arbeta deltid under en period för att hantera svårigheten att uppnå en balans och få 

vardagen att gå ihop, och i vissa fall har även männen gått ner i arbetstid för att ta hand om barn och 

hushåll.  

 

Arbetsgivare spelar en stor roll för kvinnornas möjlighet att hantera arbets- och familjelivsbalansen 

och samtidigt avancera i karriären. Kvinnorna i vår undersökning värdesätter att ledningen hjälper 

dem och de flesta kvinnorna upplever att organisationer underlättat genom att erbjuda flextid, 

möjlighet att arbeta hemifrån, tillåtit dem att ta med barnen till jobbet samt gett stöd för att de ska 

kunna ta sig vidare i karriären. Genom modern teknik kan medarbetare vara mer flexibla än förr. 

Genom exempelvis mobiler och datorer kan medarbetare arbeta på platser och tider som passar 

dem, vilket har underlättat för kvinnor. Detta är något som inte var möjligt förr. Det är dock viktigt 

att kvinnor ger organisationer möjlighet att underlätta, genom att berätta på vilka sätt de kan 

underlätta. Vissa kvinnor upplever dock att arbetsgivare inte underlättar, fast de borde göra det. 

Organisationer beviljar alltid föräldraledighet, och vissa organisationer har blivit mer jämställda och 

har fått en större förståelse för familjelivet. Företag hjälper inte till med barnomsorg som teori 

nämner som ett sätt för organisationer att underlätta, men denna funktion fyller dagis i Sverige, 

varför detta inte är av lika stor relevans för organisationer i Sverige att erbjuda. 
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7. Bidrag 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska samt praktiska bidrag. 

 

7.1 Teoretiskt bidrag 

Vår studie bidrar med en ökad förståelse för kvinnors karriäravancemang och arbets- och 

familjelivsbalans. Studien ger en ökad insikt kring på vilket sätt kvinnor upplever det svårt att 

uppnå en balans i livet samtidigt som de klättrar i karriären samt en ökad förståelse för de olika sätt 

som kvinnor väljer att hantera balansen på. Hur balansen uppfattas och hur saker och ting prioriteras 

uppfattas som en personlig angelägenhet, där kvinnornas sätt att hantera balansen skiljer sig åt, 

varför det inte går att specificera ett enda rätt sätt att hantera svårigheten på.  

 

Det vi hittat i vår studie både stärker och säger emot vad som nämnts i tidigare forskning. Tidigare 

teori som beskriver att kvinnor värderar sitt arbete högt, att de inte alltid har så tydliga och höga 

målsättningar inom karriären samt att de värdesätter god hälsa och familjen först (Fernández-

Cornejo et al., 2016; Sheppard, 2018; Sousa et al., 2018), upplever vi har styrkts i vår undersökning. 

Även tidigare forskning som beskriver att traditionella könsroller fortfarande existerar, att kvinnor 

tar mer ansvar hemma samt att kvinnor tar ut mer föräldraledighet (Horne, Johnson, Galambos & 

Krahn, 2017; McCullough, 2011; Raley, Bianchi & Wang, 2012), upplever vi stämmer överens med 

resultatet av denna studie. Teori som belyst vikten av att kvinnor fastställer sina prioriteringar och 

att de effektiviserar tiden (Kalliath & Kalliath, 2014; Sousa et al., 2018) stämmer även detta överens 

med det vi sett i vår studie. Att organisatoriska normer existerar samt att organisationen spelar en 

viktig roll (Chisholm-Burns et al., 2017; Guillaume & Pochic, 2009) har även styrkts i vår 

undersökning. Vi har dock även funnit en del som går emot vad som sagts i tidigare teori, vilket 

även utgör studiens teoretiska bidrag: 

 

• Forskning beskriver kvinnors medvetenhet kring sina stereotypiska beteenden och att 

kvinnor väljer att inte göra någonting åt det (Fischlmayr, 2002). I vår studie kan vi trots 

detta antagande se att kvinnor motarbetar stereotyper genom att de är medvetna om dem 

samt att de minskar sina krav på sig själva. 

• Tidigare teori påstår att kvinnor är de som oftast saktar ner karriären och tar mest ansvar 

hemma, men att män i vissa fall gjort detsamma (Cinamon & Rich, 2002; Raley, Bianchi & 

Wang, 2012). Vi kan i vår undersökning se att det i en del fall varit tack vare att männen inte 

fortsatt klättra i karriären och hjälpt till mer hemma som kvinnor kunnat avancera i 
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karriären. Vi upplever att detta är och blir allt vanligare än vad tidigare forskning har 

redogjort för. 

• Tidigare forskning beskriver att föräldraledighet kan hämma kvinnors karriärer (Chisholm-

Burns et al., 2017), men i vår studie kan vi däremot se att kvinnor upplever att några års 

föräldraledighet inte leder till att karriären blir förstörd. De åren som de halkar efter tar de 

ikapp när de åter är i arbete. Tidigare teori har även nämnt att familjen begränsar kvinnor i 

deras strävan efter utveckling (Sousa et al., 2018), men detta upplever vi inte 

överensstämmer. 

• Enligt tidigare teori kan det hända att kvinnor behöver välja mellan karriär eller barn 

(Chisholm-Burns et al., 2017). Våra resultat visar däremot att det går att både ha familj och 

en karriär, då vi i vår studie kan se att kvinnor valt att ha både barn och en ledarbefattning. 

Detta kan bero på att traditionella könsroller börjar försvinna i Sverige. I andra länder verkar 

det vara vanligare att kvinnor behöver välja mellan barn och arbete. Tidigare teori har även 

beskrivit att kvinnor kan välja att avstå från att ha barn på grund av en strävan efter 

ledarbefattningar och höga karriärambitioner (Chisholm-Burns et al., 2017). Resultatet av 

vår studie går emot detta och tyder på att kvinnor inte avstått från att skaffa barn trots att de 

vill utvecklas inom arbetet. 

• Teori har tidigare beskrivit att kvinnor väljer att minska sin strävan efter en karriär för 

familjens skull (Cinamon, 2006), vilket vi inte ser i våra resultat. Detta kan vara på grund av 

att kvinnorna inte haft en särskilt stor strävan efter en karriär och aldrig haft detta som ett 

tydligt mål, varför de känner att de inte behövt minska sina ambitioner och sänka sin 

karriärmässiga målsättning. 

• Familjeorientering har enligt tidigare teori varit någonting som ledningen på företag sett som 

en begränsning (Guillaume & Pochic, 2009). I motsats till detta visar resultatet av vår studie 

på att det istället kan ses som en styrka ha barn och familj. 

• Tidigare forskning har benämnt numerisk manlig dominans och normativ manlig dominans 

(Dresden, Dresden, Ridge & Niwako, 2018). Vi har i vår undersökning upplevt att de båda 

existerar, där numerisk manlig dominans inte behöver vara något negativt, men att normativ 

manlig dominans är någonting som kvinnor upplever som utmanande. 

 

7.2 Praktiskt bidrag 

Vi anser att studien ger ett praktiskt bidrag i form av tips och råd till kvinnor som vill avancera i 

karriären, men som ännu inte lyckats nå högre befattningar gällande hur de kan lyckas krossa 

glastaket. Studien ger förslag på olika sätt att hantera svårigheten att balansera arbets- och 
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familjelivet och samtidigt klättra i karriären, sätt som fungerat för andra kvinnor i liknande 

situationer.  

 

Vårt råd till kvinnor för att hantera denna svårighet är att först fastställa sina prioriteringar och inte 

ställa upp allt för höga krav och förväntningar på sig själva för att på så vis undvika att drabbas av 

utmattning. För att få vardagen att gå ihop ger vi därefter rådet att försöka utnyttja tiden på bästa 

möjliga sätt, genom att bland annat arbeta undan på arbetsresor, träna på lunchen, läsa mail på 

telefonen och utnyttja kvällarna när barnen somnat. Andra sätt att hantera svårigheten på är genom 

outsourca en del av hushållsarbetet, låta barnen vara på dagis, ta hjälp av släkt och vänner samt 

fundera på om någon av makarna ska gå ner i deltid en period. Det är även av vikt att kommunicera 

och planera gemensamt inom familjen och planera in tid för återhämtning genom att exempelvis ta 

helgerna ledigt från jobb samt att ha en man som tar ansvar hemma och ger stöd.   

 

Studien bidrar även med en ökad insikt kring på vilket sätt kvinnor upplever att arbets- och 

familjelivsbalansen utgör en svårighet till att avancera i karriären, vilket kan öka medvetenheten hos 

andra kvinnor om att de inte är ensamma i sin situation. Slutligen kan studien även göra 

organisationer uppmärksamma på den betydelsefulla roll de spelar i kvinnornas karriär och ge 

förslag på sätt de kan underlätta för kvinnor. Organisationer kan bland annat underlätta genom att 

erbjuda flextid, möjlighet till att arbeta hemifrån genom tillgång till teknik som mobiler och datorer, 

erbjuda de anställda att ta med barnen till jobbet samt ge stöd och uppvisa en förståelse för 

familjelivet. Organisationer behöver också tänka om kring vilka aktiviteter som utförs på 

arbetsplatser och konferenser. Företag borde införa aktiviteter där även kvinnor kan känna sig 

inkluderade och möjliggöra för kvinnor att få tid till fritidsintressen under arbetstid på samma sätt 

som män. 
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8. Förslag till vidare forskning 

Detta avslutande kapitel ger förslag till vidare forskning och fördjupning inom ämnet. 

 

I studien fann vi på vilket sätt kvinnor upplever och hanterar svårigheten att uppnå en balans mellan 

arbetslivet och familjelivet och samtidigt avancera i karriären, men vi anser att våra resultat är 

specifika för Sverige. I vår undersökning kunde vi se att det finns tendenser till att synen på arbete 

och familj samt synen på traditionella könsroller eventuellt skiljer sig åt mellan olika länder. Detta 

då några av respondenterna i vår undersökning är internationellt verksamma och belyste skillnader 

kring synen på könsroller i Sverige jämfört med andra länder. Regler och policys kring 

föräldraledighet verkar även skilja sig åt, varför kvinnor i andra länder kan uppleva andra 

svårigheter kring att balansera arbets- och familjelivet samtidigt som de klättrar i karriären. Därför 

skulle det vara intressant för vidare forskning att utföra en komparativ studie, där jämförelser görs 

med hur det ser ut i Sverige och hur det ser ut i andra länder vad gäller kvinnors upplevelser och 

hantering av arbets- och familjelivsbalansen. På detta sätt kan likheter och skillnader i olika länder 

belysas. Detta anser vi skulle ge en bredare och mer nyanserad förståelse kring varför svårigheten 

att uppnå en balans mellan arbets- och familjelivet utgör ett hinder inom glastaket samt kring hur 

glastaket kan krossas.  
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Bilagor 
Bilaga 1  

Tema Intervjufråga Källa 

Personligt Hur gammal är du? Bryman & Bell (2017); 
Guillaume & Pochic 
(2009)  

 
Berätta om hur din familjesituation ser ut. Cinamon (2006) 

 
Hur ser din utbildningsbakgrund ut? Fernández-Cornejo et 

al. (2016) 
 

Vilken befattning har du inom företaget? 
 

 
Hur stor är er organisation vad gäller omsättning och antal 
anställda? 

 

 
Beskriv hur din karriär sett ut sedan du kom ut i arbetslivet? Chisholm-Burns et al. 

(2017) 
 

Hur kommer det sig att du är chef idag? Vad gör det 
intressant för dig? 

Cinamon (2006) 

 
Vad har varit dina huvudsakliga "mål" i livet? Cinamon (2006) 

Glastaket Har du någon gång upplevt att det funnits hinder till 
karriäravancemang för att du är kvinna? 

Boone et al. (2013) 

 
Känner du att din karriärsutveckling gått långsammare jämfört 
med män? McCullough (2011) 

 
Har du under din karriär upplevt att det varit svårt att 
balansera arbetet och familjelivet? 

Adisa et al. (2016) 

 
Har du någon gång känt att din arbetsgivare gjort något för att 
underlätta för att få mer tid till familjen? 

Chisholm-Burns et al. 
(2017) 

Ledarskap Hur ser du dig själv som ledare? Chisholm-Burns et al. 
(2017) 

 
Har du upplevt att det funnits några normer inom företaget 
gällande vad som förväntas av dig för att bli befordrad till 
chef? 

Kalliath och Kalliath 
(2014) 

Arbets- och 
familjelivsbalansen 

Upplever du att det är svårare för dig som kvinna att 
balansera arbete och familj än för män? 

Sousa et al. (2018) 

 
Tror du att kvinnor och män ställer upp lika höga förväntningar 
på sig själva, gällande saker de ska hinna med på arbetet och 
på hemmaplan?  

Sheppard (2018) 

 
Hur upplever du att ansvaret för hushållsarbete/barnomsorg 
fördelas hemma hos er?  

McCullough (2011) 

 
Hur ser fördelningen ut av VAB-dagar i din familj? Chisholm-Burns et al. 

(2017) 
 

Har du någon gång gått ner i arbetstid? Chandra (2012) 
 

Berätta om hur en typisk arbetsdag/vecka ser ut för dig 
schemamässigt. 

Elloy & Smith (2003) 

 
Känner du att det är svårt att släppa arbetet när du kommer 
hem? 

Adisa et al. (2016) 

Sätt att hantera 
balansen 

Känner du att du någon gång behövt göra uppoffringar för 
karriärens eller familjens skull? 

Guillaume & Pochic 
(2009); Sheppard 
(2018) 

 
Får du hjälp med till exempel barnpassning eller 
hushållssysslor för att hinna med allt både på arbetet och på 
hemmaplan? (outsourcing, familjemedlemmar..) 

Chandra (2012); 
Guillaume & Pochic 
(2009) 
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