
Kvinnor och coping
En studie om hur kvinnliga chefers upplever och hanterar 
konflikten mellan arbete och familj.

Isabell Larsson

Sociologiska institutionen
Magisteruppsats, 15 högskolepoäng 

Ht 2013



Abstract
Gender  development in Sweden is in the forefront and an increasing number  of  women choose to work.
However, women still have the primary responsibility for home and family even though she and her partner
are working to the same extent. This leads to women, more than men, experience conflict between work and
family.  The conflict  arises  when then role,  time  and behavioral  demands from one domain  interfere  or
compete with duties and responsibilities in the other domain. The purpose of the study is to examine female
managers' experiences of combining work and family as well as how they try to cope with demands from the
two  domains.  I  wanted  to  further  explore  the  coping  strategies  used  to  handel  the  family  demands
interferance  with the  work  demands.  This  is  a  qualitative  study and  data  was  collected  through  semi-
structured interviews.  The results  show that  women primarily use  problem-focused coping strategies by
trying to solve the problem, planing and priortizing. Although, the problem-focused strategy to seek help and
the emotion-focused strategies to seek support and to accept the situation were also used. 
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1 Inledning
En av de stora samhällsförändringarna i vår tid har varit reduceringen av hinder kopplat till kön.

Idealet  där  mannen  är  familjeförsörjare  och  kvinnan  hemmafru  har  kraftigt  försvagats.  Denna

omvandling har medfört grundläggande förändringar i arbetskraftens könsfördelning och på de sätt

familjer strukturerar sina liv (Öun 2012, s. 1).

Jämställdhetsutvecklingen  i  Sverige  har  kommit  långt  i  jämförelse  med  andra  länder.  2011

förvärvsarbetade  75  procent  av  landets  kvinnor   vilket  kan  jämföras  med  de  52  procent  som

förvärvsarbetade år 1970 (SCB 2011a). Även om denna utveckling naturligtvis har många positiva

sidor, så som kvinnlig frigörelse och högre familjeinkomst, så ökar sannolikheten att  lönearbetare

ställs inför  svårigheter med att organisera arbete och andra,  icke-arbetsrelaterade, ansvarsområden

(Leineweber, Baltzer, Magnusson Hanson & Westerlund 2012, s. 1). Kvinnor har visserligen ökat

sitt deltagande på arbetsmarknaden men detta har inte följts av att männen har ökat sitt deltagande i

hemmet när  det  kommer till  hushållsarbete  och omsorg av barn i  samma utsträckning.  Dagens

kvinnor ställs därmed inför stora utmaningar i att hantera de krav som både arbete och familj ställer

(Mauno, Kinnunen, Feldt & Rantanen 2012, s.111).  

Konflikt mellan arbete och familj uppstår då roll, tid och beteendemässiga krav i en domän stör

eller konkurrerar med ansvar och skyldigheter i en annan domän (Baltes, Zhdanova & Clark 2011,

s. 517). Svårigheter med att hantera denna konflikt kan leda till stress och psykisk och fysisk ohälsa.

Kvinnor upplever ofta en större konflikt mellan arbete och familj jämfört med män eftersom de har

det största ansvaret för hem och familj samtidigt som de  förvärvsarbetar (Strandh & Nordenmark

2006, s. 599). Kvinnor lägger idag ner mindre tid på det obetalda arbetet i hemmet än vad de gjorde

för 20 år sedan, men de spenderar ändå 2 timmar mer per dag på hushållsarbete och omsorg av barn

jämfört med männen (SCB 2011b).  Forskning visar även att  kvinnor fortfarande har det största

ansvaret för hem och barn när de gör karriär (Muhonen 1999, s. 35). 

Kvinnliga chefer möter stora utmaningar då de har ansvar för hem och barn samtidigt som de gör

karriär.  Att  vara  chef  innebär  ett  stort ansvar.  En  chef ska  organisera,  leda  och  planera

verksamheten. För mellanchefer tillkommer dessutom krav från både medarbetare och egna chefer

(Solberg  1997,  s.  10).  Kvinnliga  chefer  ställs  inför  stora  krav  på  att  prestera  i  en  tidigare

mansdominerad sfär och upplever mer stress än sina manliga kollegor. De upplever också en större
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konflikt mellan arbete och familj jämfört med deras manliga motsvarigheter (Long 1998, s.76). Den

här studien behandlar kvinnliga mellanchefers upplevelser av att kombinera arbete och familjeliv.

Anledningen till att studien utförs på kvinnliga mellanchefer är för att yrkesrollen chef innefattar

väldigt spridda  ansvarsområden varpå jag vill begränsa  urvalet så att  informanterna har liknande

förutsättningar. Dessutom vill jag undersöka den kunskapslucka som bl.a. Keisu (2009, s. 4) anser

finns gällande kopplingen mellan kön och ledarskap i organisationers lägre hierarkiska nivåer.

Konflikten mellan arbete och  familj är en viktig fråga för den enskilde individen men även för

organisationer  och  samhälle.  Arbetsmarknadens  utveckling  ställer  högre  krav  på  företag  och

organisationers förmåga att vara  konkurrenskraftiga, då är det viktigt att värna om den viktigaste

resursen: personalen, och deras hälsa (Breaugh & Frye 2008, s. 345). Konflikten mellan arbete och

familj ger negativa konsekvenser för individen i form av t.ex. stress och psykisk ohälsa men även

för organisationer genom sjukskrivning och minskad omsättning (Baltes, Zhdanova & Clark 2011,

s. 517). Kvinnor är den grupp som påverkas mest av denna konflikt och det är därför även en viktigt

samhällsfråga då jämställdhet och människors hälsa berörs. De negativa effekter konflikten mellan

arbete och familj har på individer, organisationer och samhälle gör detta relevant och intressant att

studera. Genom att undersöka hur kvinnliga chefer upplever och hanterar konflikten mellan arbete

och familj hoppas jag kunna bidra till att fokus inte enbart hamnar på de svårigheter som kvinnliga

chefer ställs inför, utan också på de sätt de löser och hanterar dessa svårigheter. 

1. 1 Syfte
Syftet med studien är att undersöka kvinnliga chefers upplevelser av att kombinera arbete och familj

samt hur de försöker hantera kraven som ställs från de båda domänerna. Jag vill närmare undersöka

vilka strategier som används för att kraven från familjedomänen inte ska påverka arbetet. Orsaken

till  att  jag  väljer att  begränsa studien  till  att  endast  behandla  den konflikt  som kan uppstå  när

familjelivet  påverkar  arbetslivet  och  inte  det  omvända  är  för  att  jag  vill  lägga  fokus  på  hur

kvinnorna i rollen som chef påverkas av ansvaret för familjen. 

2. Konflikt mellan arbete och familj
Samhällsutvecklingen  från  en-försörjarfamiljer  till  två-försörjarfamiljer  där  bägge  föräldrar

förvärvsarbetar är idag normen i Sverige. Detta tillsammans med förändringar i arbetslivet innebär

att individer ställs inför andra utmaningar jämfört med vad de gjorde under tidigare decennium. Det
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ställs idag högre krav på att arbetstagaren själv ska planera och utföra sitt arbete på ett korrekt sätt.

Teknikens  utveckling  har  även  gjort  att  arbetet  blivit  mer  flexibelt  vilket  också  skapar  en mer

otydlig avgränsning mellan arbete och individens övriga liv. Detta försvårar individens möjligheter

till att skapa en  balanserad tillvaro  (Allvin,  Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2006, s.

18).

Forskning visar att när familj och arbete ska kombineras skapas ofta krav som inte är hanterbara för

individen. Det är då en hög risk att konflikt uppstår mellan lönearbete och det obetalda arbetet i

hemmet. (Strandh & Nordenmark 2006, s. 599). Konflikt mellan arbete och familj uppstår då roll,

tid  och  beteendemässiga  krav  i  familjedomänenen stör  eller  konkurrerar med  ansvar  och

skyldigheter  i  arbetsdomänen (Baltes,  Zhdanova  &  Clark  2011,  s.  517).  Denna  konflikt  eller

störning  går  i  bägge  riktningar,  d.v.s. att  krav  från  arbetsdomänen kan  störa  med  krav  från

familjedomänen  men  krav  från  familjedomänen kan  även störa  med  krav  från  arbetsdomänen

(Somech & Drach-Zahavy 2007, s. 2). Forskning har visat att konflikten mellan de båda domänerna

inverkar negativt på individen genom t.ex. stress,  depression och missbruk  (Baltes, Zhdanova &

Clark 2011, s. 517). 

Det brukar talas om tre olika typer av konflikter; tidsbaserade, stressbaserade och beteendebaserade

konflikter. Den tidsbaserade konflikten uppstår  när individen upplever tidsmässiga krav från både

arbete  och  familj  som  resulterar  i  att  individen  inte  kan  utföra  arbetet  som  krävs  från  både

arbetsgivare och familj på ett tillfredsställande sätt (Jex 2008, s. 217) . Exempelvis kan det vara så

att ansvaret för familjen leder till frånvaro på arbetet. Den stressbaserade konflikten handlar om att

individen överför  stress  och  dess  påföljder  (t.ex.  ångest,  irritation  m.m.)  från  en domän till  en

annan.  Individen  kan  exempelvis  vara  irriterad  över  en  situation  hemma  som  resulterar  i  att

individen tar med sig irritationen till arbetet och har svårt att utföra de arbetsuppgifter som krävs av

henne eller honom (Jex 2008, s. 217). Den beteendebaserade konflikten uppstår när beteenden som

krävs av en domän kommer i konflikt med beteenden som krävs av den andra domänen. Det kan

handla  om  att  individen  behöver  vara  sträng  och  respektingivande  i  arbetet  men  samtidigt

kärleksfull och tillmötesgående hemma. De olika  beteendena kan vara svåra att koppla på och av

före och efter arbetet (Jex 2008, s. 217; O’Driscoll, Brought & Kalliath 2006, s. 118–119). 

3



Att kunna upprätthålla en tillfredsställande balans mellan arbete och familj ökar individens psykiska

hälsa  och välbefinnande.  Upplevd  framgång med att  skapa  balans  mellan  arbete  och familj  är

resultatet av en komplicerad psykologisk process där individen bedömer överensstämmelsen mellan

arbetskrav och familjeresurser och mellan familjekrav och arbetsresurser. Resurser är strukturella

eller psykologiska tillgångar som kan användas för att underlätta utförandet, minska kraven eller

generera ytterligare resurser (Voydanoff 2005, s.822-823; Wierda-Boer, Gerris & Vermulst 2008, s.

1004).  Vissa forskare definierar balans mellan arbete och familj  som frånvaro av konflikt medan

andra forskare menar att det snarare är en positiv korrelation mellan de bägge domänerna;  arbete

och familj (Voydanoff 2005, s.827). 

2. 1 Genus och konflikt mellan arbete och familj
Strandh och Nordenmark (2006,  s.  599)  menar  att  det  är  mer  problematiskt  för  lönearbetande

kvinnor med barn att kombinera arbete och hushåll jämför med män i samma situation. Kvinnor

upplever generellt en större konflikt mellan arbete och familj vilket antas bero på att de har ett

större ansvar för det obetalda arbetet i hemmet (Reddick, Rochlen,  Grasso, Reilly & Spikes 2012,

s.1;  Wiersma 1994, s.  212-113).  De jämförelser  som gjorts  visar  att  kvinnor  ofta  har  en högre

inblandning  av  privatlivet  i  arbetet  och  män  har  en  högre  inblandning  av  arbete i  privatlivet

(O’Driscoll, Brought & Kalliath 2006,  s. 124). 

Strandh  och  Nordenmarks  (2006,  s.  606)  jämförande  studie  av  kvinnor  och  män  i  Sverige,

Storbritannien, Nederländerna, Ungern och Tjeckien visar att  svenska kvinnor upplever en större

konflikt  mellan arbete och familj  än kvinnor från de andra länderna. En förklaring till detta anges

vara  att  svenska  kvinnor  i  större  utsträckning  har  kvalificerade  arbeten  med  längre  arbetstider

jämfört med kvinnorna från de övriga länderna. Det faktum att svenska kvinnor upplever en större

konflikt kan också vara en konsekvens av attityder till jämställdhet. Kvinnor som upplever högre

krav från arbete och familj och har en mer jämställd syn på könsroller upplever en större konflikt

jämfört med kvinnor som har en mer traditionell syn på könsroller. Kvinnor som arbetar och har

barn är  mer  involverad i  hushållsarbetet  jämfört  med män,  oavsett  vilken  könsideologi  de har.

Kvinnor med en mer traditionell syn på könsroller uppfattar inte situationen som lika problematisk

eller ojämställd som kvinnor med en mer jämställd syn. Anledningen till detta är att en traditionell

könsideologi  är  förenlig  med en  ojämn fördelning av hushållsarbete  medan en  icke-traditionell

könsideologi inte är det. Konsekvensen av differensen mellan attityder och beteenden hos kvinnor
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med en jämställd inställning till  könsroller är  att  dessa kvinnor  kommer att  reagera mot denna

ojämställdhet genom att uttrycka ett större missnöje och uppleva en större konflikt mellan arbete

och hushåll jämför med kvinnor som har en mer traditionell könsideologi (Strandh & Nordenmark

2006, s. 611).

Kvinnliga chefer ställs inför stora utmaningar med att kombinera arbete och familj. Samtidigt som

de ska prestera i en tidigare mansdominerad sfär ska de även ha huvudansvaret för hem och familj.

Forskning har visat att  kvinnor  som förenar moderskap och karriär kan uppleva större spänningar

och mer komplexa känslor över sin situation jämfört med kvinnor som prioriterar en roll före den

andra.  Dessutom  kan  de  känna  att  deras  val  att  kombinera  de  båda  rollerna  kräver  ett

meningsskapande som kvinnor som arbetar  på lägre nivåer och av ekonomiska skäl inte upplever

(Buzzanell, Meisenbach, Remke, Liu, Bowers & Conn 2005, s.263). Svårigheter med att förena och

kombinera rollen som chef och rollen de har i hemmet gör att kvinnliga chefer upplever en större

konflikt mellan arbete och familj än manliga chefer (Jayanthi & Vanniarajan 2012, s.31; Long 1998,

s.76).

3 Teoretisk referensram
Här  presenteras   begreppen  stress  och  coping  samt forskning  inom copingfältet.  Dels  vill  jag

presentera den teori som  ligger till  grund för analysen men även  den tvetydighet som forskning

visar gällande genus och användandet av copingstrategier.

3. 1 Coping
När konflikt mellan arbete och familj uppstår försöker individen hitta sätt att hantera den stressande

situationen. Lazarus och Folkman (1993, s. 210) definierar stress som obalans mellan individen och

miljön.  En  diskrepans  mellan  individens  nuvarande  tillstånd  och  önskade  tillstånd.  Stress

uppkommer om det är viktigt för individen att uppnå detta tillstånd och där individen uppfattar att

det som situationen kräver överstiger dennes resurser.  Det innebär  att  det kan skilja sig mellan

individer gällande vilka situationer och i vilken grad de upplevs som stressande. Exempelvis kan en

person uppleva stress över att inte hinna  med sina arbetsuppgifter eftersom han eller hon måste

stanna hemma med sjuka barn medan en annan person inte upplever samma situation som stressfull

eftersom arbetet inte upplevs vara lika viktigt.  För varje situation en individ ställs inför utförs en

kognitiv bedömning av hur betydelsefull situationen är för individen. Den primära bedömningen
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görs genom att fastställa om situationen medför eller kan komma att ha någon form av positiv eller

negativ betydelse för individen. I den sekundära bedömningen ser individen över vad denna kan

göra för att  förhindra eller  minska den förväntade skadan eller  öka  sannolikheten för att  något

positivt ska inträffa. Individen  bedömer här vilken copingstrategi som ska användas (Folkman &

Lazarus 1993, s. 210-211). 

Coping definierar Lazarus och Folkman (1993, s. 201) som tankar och beteenden som människor

använder för att försöka hantera interna och externa krav i situationer som upplevs som stressande.

Coping är en komplex, flerdimensionell  process som är känslig både för miljön och individens

personliga egenskaper (Folkman och Moskowits 2004, s. 747, Lazarus & Folkman 1993, s. 204;

Folkman & Lazarus 1993, s. 210). Ingen copingstrategi är universellt fungerande utan den måste ses

i den  kontext som den utförs i.  Olika strategier är inte heller i sig bra eller  dåliga utan de bör

utvärderas med hänsyn till de specifika stressande sammanhang där de används (Somech & Drach-

Zahavy 2007, s. 2; Lazarus & Folkman 1993, s. 204). En given copingstrategi kan vara effektiv i en

situation  men  inte  i  en  annan,  t.ex.  beroende  på  i  vilken  grad  individen  uppfattar  situationen

hanterbar (Folkman och Moskowits 2004, s. 753). 

Copingstrategier  delas  traditionellt  in  i  två  huvudgrupper;  emotionsfokuserade  och

problemfokuserade copingstrategier.  Problemfokuserade strategier  involverar konstruktiva försök

att  lösa källan till  stress medan  emotionsfokuserade strategier omfattar försök till  att  reglera de

känslor som resulterats av stress (Baltes, Zhdanova & Clark 2011 s. 519; Folkman & Lazarus 1993,

s. 210).  Problemfokuserade strategier kan exempelvis vara att individen genom ett aktivt agerande,

planering eller på ett annat sätt tar itu med problemet så att det inte längre utgör ett krav eller ett

hot. Exempel på emotionsfokuserad coping kan vara att aktivt acceptera situationen, söka socialt

stöd, distansera sig eller helt enkelt undvika att tänka på problemet  (Folkman & Lazarus 1993, s.

210-211). Emotionsfokuserad coping ändrar egentligen inte den stressande situationen men får den

att verka mindre hotfull  och kan ibland ses som en försvarsmekanism som kommer i användning

när situationen känns alltför svår att hantera.  Problemfokuserad coping är mer trolig att användas

om individen  upplever  sig  kunna förändra  den oönskade  situationen  medan emotionsfokuserad

coping används oftare då individen inte upplever sig kunna påverka problemet (Folkman & Lazarus

1993, s. 211). 
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Det  kan  var  svårt  att  bedöma om  en  strategi  är  problemfokuserad  eller  emotionsfokuserad.

Exempelvis, om en person tar ångestdämpande medicin kan det verka som en emotionsfokuserad

strategi för att tränga undan känslor, men om syftet är att personen genom att minska sin ångest ska

kunna prestera bättre på arbetet kan det ses som en problemfokuserad strategi (Folkman & Lazarus

1993, s. 212). 

Att undvika problemet är den vanligaste copingstrategin enligt Folkman och Lazarus (1993, s. 215).

Det kan både ha positiva och negativa resultat på välbefinnandet. Om en person tar en joggingtur

eller åker i väg på en resa för att undvika den stressande situationen kan det resultera i att individen

ökar sitt fysiska och psykiska välmående. Om en person däremot försöker fly från den stressade

situationen med hjälp av t.ex. alkohol eller droger så påverkar det individens välmående negativt

(Folkman & Lazarus 1993, s. 215). I Higgins, Duxbury och Lyons (2010, s. 854) studie var ”scaling

back” en  frekvent använd copingstrategi. Med  ”scaling back”  menas att  individen t.ex.  lämnar

saker ogjorda i hemmet,  minskar på antalet timmar sömn eller avstår från egna aktiviteter  för att

hantera och försöka minska stressen som upplevs. Författarna menar  att  när stressen är  hög så

hanterar individen detta genom att sätta sina egna behov åt sidan. De menar vidare att detta tyder på

att många människor fortfarande ser familj och arbete som skilda  sfärer där arbetet går först och

familjelivet kommer i andra hand vid stressande situationer. De diskuterar även att det skulle kunna

bero på att individerna inte har möjlighet till att förändra arbetsrollen på samma sätt som de kan

förändra sin roll i hemmet (Higgins, Duxbury och Lyons 2010, s. 855-856).

3. 2 Forskning inom genus och coping
På samma sätt som upplevelsen av stress och konflikt  är individuellt så är individers hantering av

stress olika (Lazarus & Folkman 1993, s. 204). Att genus är av betydelse för val av copingstrategi

har flera studier påvisat. Exempelvis har det  påvisats att emotionsfokuserad coping är vanligare

bland kvinnor  (Berning et  al.  2003,  s.  377;  Higgins,  Duxbury och Lyons 2010,  s.  856;  Wells,

Hobfoll & Lavin 1997, s. 648). Higgins, Duxbury och Lyons (2010, s. 856) forskning har även visat

att kvinnor gynnas mer av copingstrategier som reducerar ansvaret i familjedomänen jämfört med

män.  Tvärtom  så  gynnas  män  i  högre  utsträckning  av  strategier  som  reducerar  ansvaret i

arbetsdomänen. Kvinnor  är  också  mer  benägna  att  söka  stöd  utanför  familjen,  vilket  är  en

emotionsfokuserad copingstrategi. En möjlig anledning till detta tror forskarna är att kvinnor genom

socialisation  har  lärt sig att  vända sig till  andra medan män förväntas klara sig själva  (Higgins,
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Duxbury & Lyon 2010, s. 851, 856).

Amatea och Fong-Beyettes (1987, s. 250) studie visar på skillnader i val av copingstrategi beroende

på vilken typ av konflikt kvinnor ställs inför.  Emotionsfokuserade copingstrategier används oftare

när de hanterar konflikter mellan mellan sig själv och arbetet eller mellan sin partner och arbetet

men  när konflikten är mellan föräldraskap och arbetet så  används  vanligtvis  problemfokuserade

strategier.  Forskarna menar  att  detta  beror  på  att  situationer  som  involverar  föräldraskap  och

hantering av andra familjemedlemmar upplevs kräva ett konkret och direkt ansvar från kvinnorna

och därför ett direkt handlande. Däremot upplevs konflikter mellan arbete och partner eller arbete

och kvinnan själv ställa mer defusa krav och hanteras därför mindre konkret genom att de t.ex.

skjuter upp problemet (Amatea & Fong-Beyette 1987, s. 250). 

Teoretiker  har  angett flera  anledningar  till  att  det  skiljer  sig  i  användandet  av  copingstrategier

mellan könen. Vissa hävdar att stereotypa genusroller har socialiserat män till  att hantera stress

problemfokuserat och kvinnor till hantera stress känslofokuserat. Andra har hävdat att skillnader i

coping mellan könen beror på skillnader i roller som män och kvinnor har i samhället och olika

typer av stressade situationer som de vanligen ställs inför (Higgins, Duxbury & Lyon 2010, s. 850).

Den senare förklaringen får stöd av bl.a. Long (1998, s.76) och Berning et al. (2003, s. 387) vars

studier visar  att  kvinnliga  och  manliga  chefer  uppvisar  små skillnader  i  användandet  av

copingstrategier.  Olikheterna  relateras  snarare  till  vilken  nivå  individen  befinner  sig  på  i

organisationen. 

Även om en stor del av forskningen visar skillnader mellan könen så finns det alltså forskning som

också  hävdar  motsatsen.  Ytterligare  ett  exempel  gäller  kategoriseringen  av  kvinnor  som

emotionsfokuserade  och  män  som  problemfokuserade.  Det  finns  studier  som  visar  att  en  av

kvinnors mest använda copingstrategi  är  att  söka sig till  andra för att  få hjälp med att  lösa ett

problem, vilket är en problemlösande copingstrategi.  Därav kan det vara för generaliserande att

kategorisera kvinnor som emotionsfokuserade och män som problemfokuserade (Folkman 2011, s.

73). 
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4 Metod
Kapitlet inleds med en allmän redogörelse för den narrativa ansats som används i studien. Vidare

presenteras  en  mer  grundläggande  beskrivning  och  motivering  av  vald  metod  i  relation  till

uppsatsen, det vill säga urval, insamlingsmetod, analysmetod och etiska aspekter. 

4. 1 Narrativ ansats
Då studiens  syfte  är  att  undersöka kvinnliga  chefers  subjektiva  upplevelser  så  föll  valet  på en

kvalitativ metod sig ganska naturligt. En kvalitativ metod passar bra då den går in på djupet och kan

generera individers upplevelser, livssyn och världsbild (Bryman 2002, s. 301). En övervägande stor

del  av  copingforskningen har  genomförts  med  kvantitativa  metoder  och  därför  vill  jag  studera

konflikten mellan arbete och familj på en djupare, kvalitativ nivå.  Med en kvalitativ metod bidrar

denna studie till att lyfta fram kvinnornas egna berättelser, vilket är  svårt att åstadkomma med en

kvantitativ metod i form av t.ex. enkäter som redan har förutbestämda svarsalternativ.

Studien har genomförts med en narrativ ansats vilket passar bra då studiens syfte utgår från frågan

hur och inte  varför  (Creswell  2007 s.  110).  Eftersom denna studies  syfte  är  att  undersöka hur

kvinnliga chefer upplever och hanterar konflikten mellan arbete och familj är en narrativ metod

lämplig. Narrativ teori och metod grundas i ett flertal teoretiska traditioner och därför är det svårt att

beskriva en enda narrativ praktik (Johansson 2005, s. 41). Den övergripande bilden som finns inom

sociologin  är  att  narrativ  metod kan  ses  som  ett  verktyg  för  att  kunna  urskilja  och  förstå

konstruktionen av den sociala  verkligheten,  sociala  strukturer  och hur  identiteter  och  relationer

skapas och omskapas (Johansson 2005, s. 19). Narrativ metod är också starkt sammankopplad med

den  hermeneutiska  traditionen  och  grundas  i  just  tolkningslära,  d.v.s.  att  forskaren  tolkar

berättandet. Informanterna som deltar i intervjuerna tolkar sig själva och sin sociala värld  genom

berättandet och detta följs sedan av forskarens tolkning  av informanternas berättelser (Johansson

2005, s.  27,  245).  Berättelser  synliggör  individers vardag och bidrar  till  skapandet  av en slags

ordning  i  deras  liv  (Johansson  2005,  s.  23-34).  Jag  anser  att  ett  narrativt  perspektiv  ger  mig

möjligheten att förstå kvinnliga chefers upplevelser av att kombinera arbete och familj och hur de

hanterar den stress som då kan uppstå.  
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4. 2 Urval
Urvalet  bestod  av  strategiskt  utvalda  personer.  Vid  ett  strategiskt  urval  utgår  man  från

forskningsfrågan och söker efter respondenter som kan hjälpa forskaren att besvara den (Bryman

2012,  s.  418).  Med  ett  narrativt  perspektiv  föreslås  forskaren  samla  ett  fåtal  individer  med

gemensamma erfarenheter (Creswell 2007, s. 55). Jag har medvetet valt undersökningspersoner som

alla  har  vissa  likheter.  För  att  ingå  i  studien  krävdes  att  respondenten  var  kvinna,  chef  på

mellannivå, hade barn över 2 år och var sammanboende med partner. Dessa krav ställdes för att alla

kvinnor skulle ha vissa gemensamma erfarenheter. Copingteoretikerna är överens om att kontexten

är av stor betydelse vid val av strategi (Folkman och Moskowits 2003, s. 753) och därför strävade

jag efter att  respondenterna skulle  ha liknande förutsättningar  gällande familjeförhållanden men

även gällande arbetsförhållanden. Eftersom chefsrollen kan se väldigt olika ut valde jag att avgränsa

det till chefskap på mellannivå och för att göra en avgränsning inom begreppet mellanchef sattes

kriteriet att kvinnorna skulle ha ett personalansvar med minst tio underanställda och de skulle även

ha minst en överordnad chef. Kontakten med de fem kvinnorna togs inledningsvis via telefon och

samtliga fem kvinnor som kontaktades var villiga att delta i undersökningen. Kvinnorna som ingick

i studien är alla mellanchefer boende och verksamma i norra Sverige. Alla har 10-22 underanställda,

arbetar  dagtid,  har  barn  mellan  3-17  år  och  lever  ihop  med  sin  partner.  Nedan  följer  en

sammanfattning av informanterna vars namn är fingerade.

• ”Anna” är teamchef på en kundtjänstavdelning med 15 underanställda. Hon är 35 år och har 

två barn i åldrarna 5 och 7 år. 

• ”Maria” är 38 år, har två barn på 7 år och ett barn på 3 år. Hon arbetar som arbetsledare på 

ett hydraulikföretag och har 22 underanställda.

• ”Sara” är 42 år och arbetar som butikschef  inom detaljhandeln och har 11 underanställda. 

Hon har 3 barn  i åldrarna 7,8 och 12.

• ”Karin” är 45 år och arbetar som personalansvarig inom byggbranschen, med 12 

underanställda. Hon har 3 barn på 7, 9 och 17 år.

• ”Helén”  är  38  år  och  har  barn  i  åldrarna  3  och  6.  Hon  arbetar  som  förman  på  ett

transportföretag och har 12 underanställda.
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4. 3 Insamlingsmetod
Datainsamlingen  skedde  med  hjälp  av  5  stycken  semi-strukturerade  intervjuer.  Kvalitativa

intervjuer brukar användas som samlingsnamn för ostrukturerade intervjuer och semi-strukturerade

intervjuer  (Bryman  2008,  s.  438).  Den  kvalitativa  forskningsintervjun  försöker  förstå  världen

genom subjektets perspektiv för att lyfta fram meningen i deras erfarenheter (Kvale & Brinkman

2009,  s.  1).  Det  är  en  flexibel  insamlingsmetod   vars  syfte  är  att  erhålla  beskrivningar  av

respondentens livsvärld för att  tolka meningen av fenomenet  som studeras (Kvale & Brinkman

2009, s. 3; Bryman 2008, s. 436). Detta gör att jag anser att intervju är ett bra verktyg att använda

för att samla in data för just denna studie, som syftar till att generera en djupare förståelse för hur

kvinnor kombinerar  arbetet  och familjeliv. Fördelen med semi-strukturerade intervjuer är  att  de

behandlar  ett  fåtal,  på  förhand,  bestämda  frågor  men  samtidigt  lämnar  utrymme  för

intervjupersonen att  berätta  sina erfarenheter och för intervjuaren att  ställa  följdfrågor (Bryman

2002, s. 301). Intervjuerna varade mellan 40  minuter och 1 timme och spelades in med en diktafon.

Intervjuerna skedde  avskilt på  samtliga kvinnors  arbetsplats  eftersom de fann det  bekvämt  och

tidseffektivt. Varje intervju transkriberades sedan direkt efter avslutat samtal. Fördelen med att spela

in  och  transkribera  intervjuerna  är  att  det  möjliggör  en  noggrannare  analys  då  forskaren  inte

behöver anteckna det som ordagrant sägs och därmed kan koncentrera sig på samtalet. En annan

fördel är att forskaren kan gå tillbaka flera gånger till det inspelade och utskrivna materialet för att

studera delar av det närmre (Bryman 2002, s. 310). I transkriberingen av det inspelade materialet

skrevs det  respondenterna sagt  ner och vid tänkbara oklarheter har förtydliganden inom  parentes

gjort i det presenterade materialet. 

En intervjuguide (se bilaga) skapades inför intervjuerna och har, precis som Bryman (2002, s. 419)

beskriver det, fungerat som en minneslista över de områden som skulle täckas vid varje  enskilt

intervjutillfälle. Vid semi-strukturerade intervjuer används en intervjuguide som är mindre specifik

än  den  som används  vid  strukturerade  intervjuer.  Intervjuguidens  frågor  behöver  inte  ställas  i

ordning men alla frågor bör ställas på samma sätt (Bryman 2008, s. 438). Fördelen med en mindre

strukturerad intervjuguide är att intervjupersonerna får en större frihet att utforma svaren på sitt eget

sätt (Bryman 2002, s. 415). Detta är i denna studie viktigt eftersom ett narrativt perspektiv används

och kvinnornas berättelser är i fokus. Genom att inte ha för många frågor så minskas styrning från

intervjuaren  (Creswell 2007, s. 133). De teman som skulle behandlas vid intervjuerna  bestämdes

utifrån  studiens  syfte.  Intervjuguiden bestod av två bakgrundsteman som behandlade kvinnornas
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arbets- och familjesituation och  av tre huvudteman som behandlade kvinnornas upplevelse av att

kombinera arbete och familj,  deras upplevelse av stress på grund av kombinationen  och  hur de

hanterar de stressande situationerna.  Precis som Creswell (2007, s. 133) förespråkar har jag haft

öppna frågor för att minska min påverkan på intervjupersonerna.

4. 4 Analysmetod
Inom narrativ forskning har  det  inte  funnits lika specifika analysmetoder som  inom  exempelvis

fenomenologin (Creswell 2007 s. 159; Bryman 2008, s. 554). I denna studie har en tematisk analys

genomförts. Fördelen med tematisk analys är att forskaren på ett effektivt sätt kan skapa struktur i

det insamlade materialet och skapa en ny helhet av de olika delarna (Langemar 2008, s. 127-128).

Tematisk  analys  är  en  av  de  mest  använda metoderna  i  analys  av  kvalitativ  data  och  det  kan

beskrivas som en matrisbaserad metod för att ordna och sammanställa data (Bryman 2008, s. 554-

555). Tanken är att skapa ett index av centrala teman och subteman som är  representerade i en

matris.  Teman  och  subteman  är  i  huvudsak  återkommande  ämnen  i  de  texter  som  undersöks

(Bryman 2008, s. 554). Bryman menar att det finns olika sätt att identifiera teman men det är viktigt

att forskaren redovisar hur han eller hon tänkt (Bryman 2012, s. 580). Att ett ämne dyker upp flera

gånger i materialet betyder inte att ett tema bör skapas av det. Det viktiga är att ämnet är relevant

för forskningsfrågan (Bryman 2012, s. 580).

Det finns olika sätt att studera och kategorisera copingstrategier. Vissa forskare använder Folkman

och  Lazarus  traditionella  indelning  mellan  problemfokuserade och  emotionsfokuserade

copingstrategier medan andra har delat in strategierna i  betydligt fler kategorier (Cohen 1993, s.

231-232). Denna  studie  kommer  att  använda  sig  av  den  traditionella  indelningen  eftersom  det

öppnar för  resonemang relaterat till det  kvalitativa innehållet.  Att dela in copingstrategierna  i  fler

huvudkategorier är mer anpassat till kvantitativa instrument.

När  jag  letade  efter  teman så sökte  jag  efter  uttalanden som kunde kopplas  till  hur  kvinnorna

upplevde kombinationen arbete och familj och även till hur de hanterade de krav som ställs från de

båda domänerna. Jag kategoriserade deras val av copingstrategier efter den traditionella indelningen

mellan emotionsfokuserade och problemfokuserade strategier Efter att ha analyserat olika teman

och subteman mer i detalj med hjälp av de teoretiska verktygen så jämfördes de med teman som

tagits upp i tidigare forskning för att se på de likheter som finns mellan min och tidigare studier men
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även för att lyfta fram områden där studierna skiljer sig åt.

De  teman  som  återfanns  i  texten  var:  upplevelsen  av  konflikt  mellan  arbete  och  familj,

problemfokuserade copingstrategier och emotionsfokuserade copingstrategier.  De två sistnämnda

hade  även  subteman.  Subteman  till  Problemfokuserade  copingstrategier  var  problemlösning,

planering, prioritering och att söka hjälp medan subteman till emotionsfokuserade copingstrategier

var att söka stöd och  att  acceptera situationen. Nedan visas en tabell med exempel på hur dessa

teman och subteman skapats utifrån kvinnornas uttalanden.

Tabell 1. Exempel på hur teman skapats. 

Tema Subtema Uttalande

Problemfokuserade
copingstrategier

Problemlösning Asså jag tycker det är viktigt att
man  försöker  lösa  problemen.
Vare sig det är hemma eller på
jobbet tror jag inget blir bra för
att  man  går  runt  och  drar  på
det. (Maria)

Emotionsfokuserade
copingstrategier

Söka stöd Sen kan det vara skönt att prata
med någon kollega eller så bara
för  att  ventilera  liksom.  Det
finns  fler  här  som har  barn så
det kan vara skönt att prata av
sig med varandra. (Sara)

 

4. 5 Etiska principer 

Jag har tagit hänsyn till vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. De fyra huvudkraven är

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt dessa krav

ska  forskaren  informera  de  berörda  parterna  om  forskningsuppgiftens  syfte.

Undersökningsdeltagarna ska vara väl införstådda med deras uppgift i projektet och vilka villkor

som gäller för deras deltagande. Deltagarna ska upplysas om att de själva har rätten att bestämma

över deras deltagande. De ska även upplysas om att de har rätt att avbryta sin medverkan när som

helst under studiens genomförande. Uppgifter om undersökningspersonerna ska vara konfidentiella

och ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem och dessa uppgifter får endast användas för

forskningsändamål. 
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I  den  första  kontakten  med  informanterna  gavs  denna  information  och  inledningsvis  vid

intervjutillfället upprepades den. Respondenternas namn är fingerade i den presenterade rapporten

för att behålla deras anonymitet och andra namn och platser  benämns NN och är kursiverade av

samma anledning. Kvinnornas titlar framkommer heller inte utan benämningen chef används i alla

sammanhang. Dessa åtgärder genomförs för att bevara informanternas anonymitet vilket är särskilt

viktiga  då  ämnet  eller  fenomenet  som behandlas  är  känsligt.  Eftersom kvinnorna  talar  om sitt

privatliv och om känsliga delar i sitt arbete är det viktigt att det inte går att urskilja informanten i

den slutgiltiga rapporten (Cresswell 2007, s. 141-142).

5 Resultat och analys
Nedan presenteras studiens resultat och analys av hur kvinnorna upplever relationen mellan arbete

och familj  samt vilka strategier de använder sig av för att hantera den konflikt som kan uppstå

mellan de bägge domänerna.

 5. 1 Upplevelse av konflikt mellan arbete och familj
Syftet med studien är att undersöka kvinnliga chefers upplevelser av att kombinera arbete och familj

samt hur  de  försöker  hantera  kraven  som ställs  från  de  båda  domänerna.  Kvinnorna  i  studien

upplever alla att kombinationen av arbete och familj stundtals är stressande men de menar samtidigt

att det är något man får acceptera som arbetande förälder. 

Konflikten som upplevs handlar framförallt om att få tiden att gå ihop. Kvinnorna beskriver det som

svårt att hinna med allt som båda domäner kräver utav dem.  De känner sig ibland otillräcklig och

stressade över situationen.  Utöver tidsbaserade konflikter som beskrivits ovan, så brukar det även

pratas  om stressbaserade och beteendebaserade konflikter  (Jex 2008,  s.  217).  Beteendebaserade

konflikter handlar om att  individen har svårt  att separera olika beteende som krävs av de olika

domänerna så att hon t.ex. använder beteendet som hon har på  arbetet även hemma (Jex 2008, s.

217). Detta är något som kvinnorna i studien inte tar upp. Detta skulle kunna bero på att det inte

skiljer så mycket mellan de två domänernas krav på kvinnornas beteenden. Man skulle även kunna

tänka sig att denna typ av konflikt är större för de kvinnor som arbetar med yrken som kräver att de

har ett helt annat beteende än vad de har privat. Däremot så beskriver kvinnorna  upplevelser av

stressbaserade konflikter som handlar om att stress, ångest, irritation m.m. överförs från en domän

till en annan (Jex 2008, s. 217).
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Nä men det  kan  vara så  att  jag är  irriterad  över  nåt  hemma,  typ  att  ”NN” (dotter)  har  varit

besvärlig och gnällig på morgonen och sen tar man med sig det. Så när man kommer på jobbet har

man irritationen direkt. Man blir irriterad direkt när datorn strular eller vad det nu är. 

(Anna) 

Detta exempel  på stressbaserad konflikt är signifikativt för alla kvinnor i studien. De berättar om

stress, irritation, frustration, ångest och upprördhet som uppstår i familjedomänen och som går ut

över arbetsdomänen.  Just att ta med sig irritation som uppstår i hemmet till arbetet som ”Anna”

beskriver är något som även övriga kvinnorna upplever. Det kan t.ex. handla om att de är upprörda

eller ledsna över något gällande familjesituationen som gör att de vid små problem eller motgångar

på arbetet reagerar genom att bli upprörda eller ledsna.

Alla kvinnorna upplever sig ha ett jämställt förhållande  trots att de uppger att de ”gör lite mer”

hemma  än sin partner.  De berättade att  anledningen till  att  de spenderar mer tid på de obetalda

arbetet i hemmet kan bero på att barnen tyr sig mer till dem, att de vill att de ska städas på ett visst

sätt, att de  är mer pedantisk än sin partner eller att de bara blivit så.  Detta bekräftar vad tidigare

forskning har visat på, nämligen att kvinnor trots att de satsar på sin karriär fortfarande har det

största ansvaret för hem och familj (Muhonen 1999, s. 35;  Reddick, Rochlen, Grasso, Reilly &

Spikes 2012, s.1; Wiersma 1994, s. 212-113). 

När kvinnorna talar om stress i familjedomänen så är det till största del barnen som är källan till

stress och i andra hand kommer hushållssysslor. Det som upplevs som stressande är bl.a. att hinna

se till att barnen  gör sina läxor och att de kommer i väg till skola, förskola och olika aktiviteter.

Den  största  stressen  som  skapas  i  familjedomänen uppstår  då  vardagens  rutiner  sätts  ur  spel.

”Karin” och ”Maria” beskriver det såhär: 

Asså det jobbigaste är när saker och ting inte går som planerat, när någonting händer. Till exempel

om någon av barnen blir sjuk och man har mycket på jobbet samtidigt.

(Karin) 
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Och det är som jag sa tidigare, att när det händer nåt som man inte planerat de är då det kan bli lite

körigt. Om typ en av tjejernas kompisar som skulle skjutsa till träning blir sjuk och så måste vi

skjutsa, och dom har ju inte dom bästa träningstiderna direkt haha. Det är 9 på lördagsmorgon och

fyra på torsdagar liksom.

(Maria)

Stressen som uppstår i familjedomänen påverkar också kvinnorna i deras arbetsdomän på olika sätt.

Som tidigare nämnt så upplever kvinnorna att de tar med sig ilska,  irritation, frustration  m.m. till

arbetet. De beskriver även hur stressen gör dem distanserade och ofokuserade på arbetet.  Tre av

kvinnorna uppger att den oro de ibland känner för sina barn gör att de vid de tillfällena får svårt att

fokusera sig på sina arbetsuppgifter.  Det kan handla om att de blir tankspridda under arbetsdagen

men även att de fysiskt går ifrån sina arbetsuppgifter för att ringa samtal eller på andra sätt ordna

med familjelivet under arbetstid.

5. 2 Coping

Kvinnorna i studien använder sig huvudsakligen av problemfokuserade copingstrategier. Dessa är:

problemlösning, planering, prioritering och att söka hjälp. De emotionsfokuserade copingstrategier

som används är: att söka stöd och att acceptera situationen. 

5. 2. 1 Problemlösning

Samtliga kvinnor berättar att när de är stressade vill de lösa källan till stress så fort det är möjligt. 

De beskriver att de försöker lösa problemen och den stressande situationen i den mån det går även 

om problemen inte alltid blir helt lösta. Citaten nedan är exempel på hur kvinnorna diskuterar kring 

detta.

Om det är något hemma som inte funkar så vill jag lösa det. Som sagt det går ju inte alltid men

man kan ju lösa en del av problemet. Som om NN (kvinnans dotter) har bråkat med nån kompis så

är det ju inte alltid att jag kan lösa det, men iallafall att jag pratar med hon. Vad har hänt? Vad kan

hon göra. Vad kan jag göra? 

(Sara)
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Asså jag tycker det är viktigt att man försöker lösa problemen. Vare sig det är hemma eller på

jobbet tror jag inget blir bra för att man går runt och drar på det.

(Maria)

Att försöka lösa källan till  stress är en problemfokuserad copingstrategi som enligt  flera studier

används oftare av män än kvinnor (Folkman & Lazarus 1993, s. 211; Berning et al. 2003, s. 377;

Higgins, Duxbury och Lyons 2010, s. 856; Wells, Hobfoll  & Lavin 1997, s. 648). Däremot så har

det visat sig att kvinnliga chefer använder problemfokuserad coping i högre utsträckning än kvinnor

i  organisationers  lägre  hierarkiska  nivåer  (Long  1998,  s.76; Berning et  al. 2003,  s.  387).  Att

kvinnorna  i  denna  studie  använder  problemfokuserade  copingstrategier  skulle  därmed  kunna

förklaras av att de är chefer och har andra erfarenheter  och förutsättningar och ställs inför andra

situationer jämfört med kvinnor på lägre positioner. Chefer och anställda kvinnors familjeliv kan se

ut på samma sätt men deras arbetsförhållanden kan skilja sig åt avsevärt och därför kan det skilja

sig i hur de hanterar konflikten mellan arbete och familj (Higgins, Duxbury & Lyon 2010, s. 850).

Eftersom kvinnorna i studien är chefer skulle man kunna tänka sig att de har mer frihet i arbetet och

t.ex. kan gå iväg under arbetstid för att ordna med familjeangelägenheter direkt då de uppstår vilket

deras underanställda kanske inte kan i samma utsträckning. 

Även om forskning har visat att kvinnor använder mer emotionsfokuserad coping så tenderar de att

använda  problemfokuserade  copingstrategier  då  de  hanterar  konflikter  mellan  föräldraskap  och

arbete  (Amatea  &  Fong-Beyette  1987, s.  250).  Detta  bekräftar  även  denna  studie.  Flera  av

kvinnornas exempel på problemlösning involverar konflikten mellan ansvaret för deras barn och de

ansvar de har på arbetet.  Kvinnorna berättar att de prioriterar att lösa dessa konflikter medan andra

konflikter,  exempelvis  mellan  hushållsarbete  och  lönearbete,  anses som mindre  viktiga  och får

därför  komma  i  andra  hand.  Anledningen  till  att  kvinnor  använder  problemfokuserade

copingstrategier för att hantera konflikten mellan föräldraskap och arbete menar Amatea och Fong-

Beyette (1987, s. 250) beror på att situationer som involverar föräldraskap och hantering av andra

familjemedlemmar upplevs kräva ett konkret och direkt ansvar från kvinnorna och därför ett direkt

handlande.

5. 2. 2 Planering

En annan form av problemfokuserad copingstrategi samtliga kvinnor uppger att de använder är 

planering. Vid stressade situationer planerar de för hur de ska ta sig igenom den stress de upplever 
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och återfå balans mellan domänerna.

Nä men då brukar jag lägga upp det hela.  Då får man se till att  man vet vad som ska göras, att

maten påbörjas hemma, ringa efter skjuts och så. Att man betar av en sak i taget liksom. Det är ju

inte omöjligt liksom.

(Sara)

När det händer något som inte är planerat sådär och det kör ihop sig så blir man ju stressad och då

får man se till att man kan strukturera upp det hela. Såvida det inte handlar om jordens undergång

alltså. Man får ta en sak i taget helt enkelt.

(Maria)

Folkman och Lazarus (1993, s. 211) menar att problemfokuserad coping som t.ex. planering är mer

trolig att användas då individen upplever sig kunna förändra den oönskade situationen.  Detta är

även något som citaten ovan visar. ”Sara” beskriver situationen som ”inte omöjlig” och ”Maria”

menar man får ta en sak i taget så länge det ”inte handlar om jordens undergång”. Dessa uttalanden

kan tyda på att de ser den stressande situationen som hanterbar och tycker sig kunna förändra den

genom att planera sina handlingar och aktiviteter. 

Planeringen kunde som sagt genomföras under stressiga situationer men även innan. Kvinnorna

berättar hur viktigt de tyckte att det är att planera inför stressiga dagar eller veckor. 

Alltså,  vi måste planera.  Det är så sjukt mycket som ska hinnas med en vanlig vecka. Det är

omöjligt att komma ihåg allt.

(Helén)

Sen så är det  otroligt  viktigt att  planera allting, annars skulle det  inte funka. Barnen har sina

träningar och så, vi har vårat. Det kan vara tandläkarbesök, läxor, utflykter och allt möjligt som

man ska komma ihåg. Sen ska man hinna tvätta och man vill ju gärna ha de städat om man får

besök och så. Vi har en kalender som vi skriver upp allting i hemma så då vet vi vilka aktiviteter

alla har. Det kan vara bra för barnen med så kan man peka och visa när dom ska iväg på något

eller när mamma och pappa ska vara borta. Så ja, det är jätteviktigt. Framförallt för oss så vi inte

glömmer något och framförallt dom dagar de är lite stressigt.

(Anna) 
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Alla  kvinnorna  uppger att  det  är viktigt  att  planera  i  förväg.  Precis  som ”Helén”  och  ”Anna”

beskriver så anser även de andra kvinnorna att det  är viktigt att planera in familjemedlemmarnas

olika aktiviteter för att få vardagen att gå ihop och undvika alltför stressande situationer. Kvinnorna

upplever att de genom att planera kan fokusera bättre och vara mer alert på jobbet och de upplever

även att oron för att glömma saker minskar.  

5. 2. 3 Prioritering

Alla kvinnor  i  studien  lägger även  stor  vikt  vid  att  prioritera  då  de  upplever att  stressen  från

familjedomänen går ut över arbetet.  De  väljer att ta i tu med de uppgifter som de anser vara av

störst betydelse och väljer att låta vissa åtaganden och uppgifter vara ogjorda till ett senare tillfälle.

De saker som prioriteras bort tillhör oftast familjedomänen men ibland även arbetsdomänen. ”Sara”

beskriver det såhär:

Sen så får man ju prioritera också. Ibland är det inte så viktigt att dammsuga eller klippa gräset och

så.

(Sara)

Det som prioriteras bort är vanligtvis någon form av hushållsarbete, kvinnornas egentid och ibland

någon enklare arbetsuppgift. Ingen av kvinnorna uppger att de aktivt prioriterar bort aktiviteter med

barnen. Däremot  har de dåligt  samvete för att de inte spenderar mer tid med sina barn.  ”Sara”

berättar att hon brukar strukturera upp dagen och lägga energi på att hinna med det som är viktigast,

exempelvis att hjälpa barnen med läxorna och laga mat. Hon tyckte det  är viktigt att inse att hon

ibland inte hinner med allt  just den dagen. ”Anna” beskriver samma tankesätt  som ”Sara” men

istället för att låta vissa hushållssysslor vara ogjorda så väljer hon att minska på sin egentid.  När

barnen gått och lagt sig så brukar hon ha en stund för sig själv eller tillsammans med sin partner där

hon bara tar det lugnt och varvar ner. Dagar då det är stressigt och hon inte hinner med allt under

dagen så väljer hon att göra det hon missat på kvällen istället för att ha sin egentid. Det resulterar

även i att hon ibland går och lägger sig senare de dagarna. ”Anna”   berättar att hon egentligen inte

borde sträva efter att allt ska vara så perfekt både på jobbet och i hemmet och hon är även den utav

kvinnorna som uttryckte sig vara mest stressad och oroad.  

Att sätta sina egna behov åtsidan till förmån för andra familjemedlemmar eller arbete är också en

copingstrategi som Higgins, Duxbury och Lyon (2010, s. 854) fann frekvent använd av individerna i
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sin studie. Forskarna menar att detta tyder på att många människor fortfarande ser familj och arbete

som skilda  sfärer där arbetet går först och familjelivet kommer i andra hand och det verkar även

vara fallet för kvinnorna i denna studie. De poängterar alla vikten av att lämna arbetet på jobbet och

även om de anser att  familjen alltid är det viktigaste menar de samtidigt att  arbetet  ofta måste

prioriteras först eftersom de är beroende av den inkomst det ger dem.  Anledningen till att arbetet

ofta går före familjelivet  vid stressande situationer  kan också, precis som Higgins, Duxbury och

Lyon (2010, s-855-856) diskuterar, bero på att de inte har ett lika flexibelt arbetsliv som familjeliv.

Några av kvinnorna i denna studie har viss  möjlighet till flextid på morgonen men ska vara på

arbetsplatsen  under  hela  arbetsdagen.  Om de haft  större  möjlighet  att  forma sin  arbetsdag och

integrera familjelivet mer under arbetsdagen kan man tänka sig att kvinnorna skulle kunna prioritera

hem och familj oftare, alternativt, inte behöva göra dessa prioriteringar lika ofta. 

5. 2. 4 Söka hjälp

Tidigare studier har visat att en av de vanligaste copingstrategierna som kvinnor använder är att be

andra personer om hjälp för att lösa ett problem (Folkman 2011, s. 73). Fyra av kvinnorna i denna

studie beskriver hur de vid problem och stressande situationer vänder sig till vänner, partners, familj

och kollegor för praktisk hjälp och råd. Det kan handla om att de ber sin partner att hämta barnen

från skola eller dagis då de blivit sjuk eller att de ber kollegor eller vänner om råd om hur de ska

agera vid svåra situationer. Detta är en problemfokuserad copingstrategi som uppges gynna kvinnor

mer än män om det resulterar i att ansvaret i familjedomänen reduceras (Higgins, Duxbury & Lyon

2010 s. 851). Kvinnorna i denna studie beskriver att de uppskattar när deras partner, föräldrar eller

andra närstående avlastar dem i hemmet med hushållsarbete och omsorg av barn eftersom de då kan

lägga ner den tiden och energin på arbetet istället. Kvinnorna uppskattar även att de kan vända sig

till kollegor för att få råd. 

Det kan vara att man ber dem (arbetskollegorna) om råd. Kan jag ta ledigt här? Tror du det är okej

om jag struntar i det här idag? Kan jag vara hemma med barnen imorgon? Och sådär. Det känns

bra att man kan rådfråga varandra för man får ju alltid dåligt samvete hur man än gör så det kan

vara bra att nån säger till en att: gå hem och ta hand om barnen! Haha. Det är ju fler här som är i

samma situation och har barn och så, så det är bra att man kan hjälpa och stötta varandra.

(Karin)
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Som beskrivet i citatet ovan så vänder de sig oftast till kollegor för att få hjälp med beslut om hur de

ska agera då  konflikten mellan arbetsliv och familjeliv uppstår och skapar stressande situationer.

En  kvinna  beskriver hur  hon  även  brukar  be  kollegor  att  hjälpa  henne  med  små  praktiska

arbetsuppgifter  när  hon behöver  sätta  av  tid  för  att  ordna  med familjelivet,  t.ex.  ta  barnen till

tandläkaren, samtidigt som det är mycket på jobbet. I övrigt är det till partner, föräldrar eller andra

släktingar kvinnorna vänder sig till då de behöver praktisk hjälp. Då är det hjälp med barn, hushåll,

underhåll eller renovering av boendet som de ber om. Den hjälpen är avsedd att ge kvinnorna tid till

arbete, hushållsarbete, andra barn och sociala aktiviteter.

5. 2. 5 Söka stöd

Exempel på emotionsfokuserad coping kan vara att aktivt acceptera situationen, söka socialt stöd,

distansera sig eller helt enkelt undvika att tänka på problemet  (Folkman & Lazarus 1993, s. 210-

211).  Tre utav kvinnorna i studien uppger att de vid stressade situationer vänder sig till vänner,

kollegor, familj och andra släktingar för att ventilera sina tankar och få stöd och empati. Efter att ha

pratat med dessa  personer  så  upplever kvinnorna att deras  ångest, irritation eller upprördhet över

problemet  och  den  stressande  situationen  minskar.  Citatet  nedan  exemplifierar  hur  kvinnorna

resonerar kring detta.

Sen kan det vara skönt att bara prata av sig, ibland stressar man upp sig i onödan ju. De kan vara

skönt att veta att andra har liknande problem.

(Anna)

Emotionsfokuserad coping ändrar egentligen inte den stressande situationen men får den att verka

mindre  hotfull  och  kan ibland ses  som en försvarsmekanism som kommer  till användning när

situationen känns alltför svår att hantera  (Folkman & Lazarus 1993, s. 211).  Detta är något som

stämmer överens med resultaten från denna studie. Kvinnorna beskriver det som skönt att ha någon

att ventilera sin tankar med. De menar att de efter att ha pratat om problemet, lugnar ner sig och ser

inte problemet eller situationen som ett lika stort hot. 

Att söka emotionellt stöd  är ofta sammankopplat med att de söker råd  av andra personer men de

berättar att även om de inte använder rådet så har samtalet en positiv effekt på dem. Ytterligare en

anledning till att de vänder sig till andra personer är att de söker stöd för ett beslut de redan tagit
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eller vet att de  är tvungna att ta.  Problemen som de ventilerade med andra kan t.ex. handla om

barnuppfostran,  svåra  arbetsuppgifter  och  prioriteringar  på  jobbet  och hemma.  Alla  tre kvinnor

uppger att det vanligtvis är en kollega de söker stöd hos men om problemet är av djupare och mer

personlig  karaktär  vänder de  sig till  en  nära  vän eller  partner.  Tidigare  forskning har  visat  att

kvinnor är mer benägna att söka stöd utanför familjen jämfört med män vilket kan bero på att de

genom socialisation  har  lärt  sig  att  vända  sig  till  andra  medan  män  förväntas  klara  sig  själva

(Higgins, Duxbury och Lyon 2010, s. 856). Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till varför

kvinnorna i denna studie använder copingstrategin att söka stöd.

5. 2. 6 Acceptera situationen

Alla kvinnor beskriver hur de vid vissa tillfällen väljer att acceptera problemet och den stressande

situationen, men detta är aldrig den primära copingstrategin. Samtliga har dessförinnan försökt med

någon av de tidigare nämnda strategierna.  Enligt Folkman och Lazarus  (1993, s. 211)  så används

emotionsfokuserad  coping  när  individen  upplever  sig  inte  kunna  förändra  den  problematiska

situationen. Detta är även något som resultatet från denna studie tyder på. Exempelvis beskriver

kvinnorna hur de efter att ha försökt lösa problemet men helt eller delvis misslyckats, måste inse att

de inte kan lösa det. Det kan också vara så att de prioriterar bort saker som upplevs vara mindre

viktiga och sedan accepterar att de inte hinner bli gjorda. Acceptans används inte bara efter försök

till problemfokuserad coping utan även efter att ha använt den emotionsfokuserade copingstrategin

att söka stöd. ”Sara” uttrycker sig såhär: 

Det kan vara skönt att prata om det. Ventilera sina tankar liksom. Sen så mår man lite bättre efter

lite peppning med. Ibland behöver man nya ögon på saken och ibland. Alltså, man kan ju inte lösa

allt men det kan vara lite svårt sådär att acceptera i början och då kan det va skönt att prata med

någon. Så att man kan släppa det liksom.

(Sara) 

Genom att prata om problemet eller den svåra situationen så hjälps kvinnorna komma till insikt med

att de inte kan lösa problemet eller att de måste vänta med att lösa det. Att acceptera problemet eller

situationen  utan att  finna en  lösning kan vara sunt om det,  som i  kvinnornas  fall,  leder till  att

upplevelsen av stress minskar. Det kan vara så att problemet kvarstår och måste lösas vid ett annat

tillfälle vilket gör att det skjuter upp  problemet men undviker stressen. Acceptansen skulle även

kunna ge negativa konsekvenser om det egentligen var så att problemet kunde lösas men kvinnorna
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valde  att  acceptera  situationen  istället  för  att  ta  tag  i  den.  Kvinnorna  i  denna studie  beskriver

däremot att de använder accepterande som sista alternativ efter att ha försökt hantera situationen på

andra sätt.

6 Diskussion

Syftet med studien  var att undersöka kvinnliga chefers upplevelser av att kombinera arbete och

familj samt hur de försöker hantera kraven som ställs från de båda domänerna. Jag ville undersöka

vilka strategier som användes för att kraven från familjedomänen inte skulle påverka arbetet. 

Den huvudsakliga konflikten som  de kvinnliga cheferna  upplever är att få tiden att räcka till  för

både arbete och familj. Kvinnorna upplever även en stressbaserad konflikt där ångest, irritation,

upprördhet m.m. överförs från familjedomänen till arbetsdomänen. Däremot beskrivs inga problem

med att sära på beteenden som krävs utav de båda domänerna. Det betyder inte nödvändigtvis att

den  beteendebaserade  konflikten  är  frånvarande  men  man  kan  tänka  sig  att  om  den  vore

påträngande så skulle kvinnorna ha tagit upp detta under intervjutillfället. Det kan vara så att deras

roll som chef inte innebär en så stor beteendemässig skillnad jämfört med deras  roll som mödrar

och det beteende som de har privat. 

I huvudsak använder kvinnorna problemfokuserande copingstrategier.  De mest frekvent  använda

strategierna som samtliga kvinnor använde var problemlösning, planering och prioritering. Fyra av

kvinnorna  sökte  hjälp  av  andra  personer  och  tre utav  dem sökte  stöd  hos andra  personer  vid

situationer som upplevdes stressande. Att söka stöd är en emotionsfokuserad copingstrategi precis

som accepterande är. Alla kvinnorna använde accepterande som strategi men samtliga använde den

efter att helt eller delvis ha misslyckats med andra strategier. 

En stor del av forskningen visar att kvinnor använder sig mer utav emotionsfokuserad coping men

det  bekräftas inte  i  denna studie. Detta kan bero på att studien har genomförts med ett begränsat

antal undersökningspersoner. Det skulle även kunna förklaras av att tidigare studier i huvudsak inte

har studerat kvinnor i samma kontext och med samma individuella förutsättningar och erfarenheter.

Vikten av kontexten styrks ytterligare genom att studier som jämför manliga och kvinnliga chefer

har funnit små skillnader i val av copingstrategier och detta skulle därmed kunna förklara varför
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kvinnorna  i  denna  studie  inte  visar  samma  copingbeteende  som  kvinnor  i  den  allmänna

populationen.  Kvinnorna visar  snarare på ett typiskt manligt copingbeteende,  vilket skulle kunna

bero på att chefspositionen tidigare har varit en mansdominerad position och kopplats ihop med ett

typiskt manligt beteende och agerande. Det skulle i så fall kunna tyda på att kvinnor i chefsposition

har  vad  som anses  vara  ett  mer  manligt  beteende  jämfört  med  kvinnor  i  organisationers  lägre

hierarkiska  nivåer.  Detta  är  intressant  ur  ett  jämställdhetsperspektiv  eftersom det  skulle  kunna

betyda  att  chefsyrket  fortfarande är  genusstämplat  och  besitts  inte  i  lika stor  utsträckning  utav

kvinnor som har mer stereotypiskt feminint beteende och handlande.  

Skillnaden mellan kvinnors och mäns val av copingstrategier  som tidigare forskning visat  skulle

även  kunna  förklaras  av  deras  yrkens  handlingsutrymme.  Kvinnorna  i  studien  berättar  att  de

använde problemfokuserad coping då de upplevde sig ha möjlighet  till  det.  Även om de är  på

arbetsplatsen hela dagen har de möjlighet att gå ifrån sina arbetsuppgifter för att hantera situationer

och problem som uppstår i  familjedomänen.  Man kan tänka sig att det är vanligare att kvinnor

arbetar i yrken som inte tillåter detta i lika stor utsträckning. Exempelvis kan man tänka sig att man

inom  vården  inte  har  lika  lätt  att  lämna  sina  arbetsuppgifter  en  stund  för  ordna  med

familjeangelägenheter som man har inom industrin. Eftersom det är vanligare att kvinnor arbetar

inom vården och män inom industri så kan det då vara så att skillnader mellan män och kvinnors val

av copingstrategier handlar om vilka arbetsförutsättningar  de har  när de ska välja hur de hanterar

stressande situationer.    

Intressant är att ingen utav kvinnorna uppger att de använder undvikande coping, d.v.s. att individen

fysiskt eller psykiskt flyr eller undviker problemet, vilket anses vara den vanligaste copingstrategin

(Folkman & Lazarus 1993, s. 215). Detta skulle kunna bero på att de faktiskt inte använder strategin

i  någon  större  utsträckning  men  det  skulle  även  kunna  bero  på  att  de  inte  har  insikt  eller är

medvetna om att de  undviker problemen och de stressande situationerna.  Det skulle möjligtvis

kunna  tolkas  som  att  kvinnornas  val  av  att  prioritera  bort  vissa  uppgifter  eller  åtagande  är

undvikande coping. De gör visserligen ett medvetet val när de väljer att inte ta tag i vissa situationer

som de upplever som stressande och de accepterar att de inte hinner eller kan göra det. Däremot

undviker de fysiskt och psykiskt för stunden att ta tag i dem. 

Kvinnorna är tämligen homogena i deras val av copingstrategier. Som tidigare nämnts så använder
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samtliga  kvinnor   problemlösning,  planering  och  prioritering  och  accepterande för  att  hantera

situationer som upplevs som stressande. Det betyder att fem av kvinnorna använder alla samma fyra

strategier. Fyra utav kvinnorna använde fem strategier där ”söka hjälp” från andra personer var den

tillkommande copingstrategin  och tre  av kvinnorna använde sex strategier  då  de även använde

strategin att ”söka stöd” hos andra personer. Kvinnorna i studien hade inte exakt samma arbets- eller

familjeförhållanden. Exempelvis arbetar de inte inom samma organisation och de har inte heller

samma antal barn. Ändå använde de i huvudsak samma  copingstrategier för att hantera stressande

situationer. Kontexten är viktigt då copingstrategier undersöks och det kan vara så att kvinnorna har

de grundläggande  förutsättningarna gemensamt och därför hantera de stressande situationerna på

liknande sätt.

Coping är en komplex, flerdimensionell  process som är känslig både för miljön och individens

personliga egenskaper  och därför är det viktigt att  fler  studier utförs i  liknande kontexter  för att

kunna dra slutsatser om människors val av copingstrategier. Med tanke på att tidigare forskning inte

är överens om huruvida kvinnors och mäns val av copingstrategier  faktiskt  skiljer sig, så bör fler

jämförande  studier  genomföras.  Det  är  då  viktigt  att  kvinnor  och  män  undersöks  i  liknande

sammanhang.  Denna  narrativa  studie handlar  om hur  kvinnor  upplever  och  hanterar  konflikten

mellan arbete och  familj  men jag  skulle  även vilja föreslå att ytterligare forskning bedrivs som

förklarar varför kvinnor eller män upplever och hanterar konflikten som de gör. Ju mer vi lär oss om

vårt beteende desto bättre förstår vi  varför vi  handlar som vi gör och hur vi kan förändra vårt

agerande för att uppnå balans mellan arbete och familj. 

Trots, eller på grund av, att Sverige ligger i framkant när det kommer till jämställdhet så upplever

kvinnor en stark konflikt mellan arbete och familjeliv. Allt fler kvinnor förvärvsarbetar och innehar

chefsposition men  jämställdheten  har  inte  nått  lika  långt  innanför  hemmets  väggar.  Tidigare

forskning  och  även  resultatet  från  denna  studie  tyder  på  att  den  ojämlika  fördelningen  av  det

obetalda arbetet i hemmet är en bidragande orsak till att kvinnor upplever en större konflikt mellan

arbete och familj jämfört med män. Männens relativt  låga deltagande i hushållsarbete och omsorg

av barn kan ses som en attitydfråga. Att förändra attityder är en samhällsfråga som tar tid men det

skulle kunna resultera i att fler kvinnor upplever att de kan satsa på karriären och samtidigt ha tid

över till hem och familj. En attitydförändring skulle inte bara vara fördelaktigt på individnivå utan

även på organisatoriskt nivå. Genom att både män och kvinnor är tillgängliga och även rekryteras
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för  chefspositioner,  får  organisationer  en  större  kunskapsbas  där  både  manliga  och  kvinnliga

kunskaper, perspektiv och förhållningssätt kan komma till användning. 

Konflikten mellan arbete och familj och på det sätt kvinnor hanterar den är en är även en viktigt

samhällsfråga ur ett hälsoperspektiv. Konflikten skapar stress och ohälsa som hotar en stor del av

befolkningen. Att förändra attityder som ökar mäns deltagande i hushållsarbete och omsorg av barn

är ett angreppssätt. Ett annat är att öka förutsättningarna för familjer att köpa hushållsnära tjänster,

vilket t.ex. gjorts genom införandet av RUT-avdrag,  för att på så sätt avlasta kvinnorna och öka

jämställdheten. Oavsett  hur  man  väljer  att  se  på  olika  åtgärder  som har  genomförts  eller  som

kommer att genomföras är det viktigt att ämnet diskuteras, debatteras och studeras.  
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Bilaga

Intervjuguide

Bakgrund

Hur ser ditt arbete ut?

- Uppgifter, ansvarsområden, arbetstider.

Hur ser hem och familjeförhållandena ut? 

- Antal barn och ålder, partners arbetssituation, boendesituation.

Huvudfrågor

Hur upplever du kombinationen: arbete och familj? 

- Hur påverkar familjelivet arbetet, vad är det som upplevs svårt eller lätt och varför?

Finns det situationer i kombinationen arbete och familj som du upplever som stressande?

- Vilka situationer och varför, hur visar sig stressen, vad i familjelivet skapar stress som går ut över

arbetet?

Om ja,  Hur hanterar du dessa stressande situationer? 

Om nej, Hur gör du för att undvika/förebygga stress mellan arbete och familj?

- Hur hanteras varje enskild stressande situation, vad är det som är svårt eller lätt i hanteringen och

varför?

Avslutning

- Sammanfattning och respondentens eventuella tillägg.
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