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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att beskriva vilka förutsättningar och hinder kvinnliga chefer inom 
musikbranschen upplever för att nå balans mellan arbetsliv och privatliv. För att besvara syftet 
har två forskningsfrågor tillämpats: 
 

• Vilka förväntningar upplever cheferna att det finns på dem i arbetslivet respektive 
privatlivet? 

• Vilka förutsättningar och hinder upplever cheferna finns för att möta förväntningarna 
från arbetslivet respektive privatlivet, och hur påverkar det deras upplevelse av balans? 

 
Den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket belyser ämnena work life balance, genus, 
hälsa samt krav, kontroll och stöd i arbetslivet. Det empiriska materialet i studien har samlats 
in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex stycken kvinnliga chefer inom 
musikbranschen.  
 
I studien definieras förväntningar både som interna förväntningar och externa förväntningar. 
De interna förväntningarna är de förväntningar som individen själv har angående sin egen 
prestation, samt externa förväntningar som är de förväntningar andra har på dem. De externa 
förväntningarna kan vara både utryckt av någon men också ett antagande från individen själv. 
Individens förväntningar på sig själv skapas ur omgivningens förväntningar på individen. 
Studien visar också att arbetet tenderar att spilla över mer på privatlivet än vice versa och att 
stödfunktionerna i privatlivet är av stor vikt för upplevelsen av balans. Sammantaget visar 
studien att kombinationen av hur individen identifierar sig själv och upplever sina egna 
förväntningar på sig själv både i arbetslivet och familjelivet är avgörande för upplevelsen av 
balans. Studien visar också exempel på där de egna förväntningarna över sin prestation har varit 
så höga att det har gått ut över hälsan.  
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1 INLEDNING 
 
Allt fler blir sjuka av stress. Mellan åren 2010 och 2015 har antalet sjukfall ökat, och 59 procent 
av ökningen är psykiatriska diagnoser. Majoriteten av dessa sjukfall är kvinnor visar en rapport 
från Försäkringskassan (Lindwall & Olsson-Bohlin, 2016). Psykisk ohälsa har blivit en av de 
vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige, och anpassningsstörningar och reaktioner på 
svår stress utgör 49 procent av de startade sjukfallen med psykiatrisk diagnos år 2015 (Lindwall 
& Olsson-Bohlin, 2016). I diagnosen anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress ryms 
flera tillstånd; anpassningsstörningar, akut stressreaktion, posttraumatiskt stressyndrom och 
utmattningssyndrom, där de två sistnämnda i högre grad leder till nedsatt arbetsförmåga. 
Orsakerna bakom den ökade sjukfrånvaron har studerats både av Försäkringskassan och andra 
där flera faktorer visar sig ha betydelse, och den psykosociala arbetsmiljön är en faktor som 
visar sig ha ett starkt samband mellan psykiatriska diagnoser och ökad sjukfrånvaro (Lindwall 
& Olsson-Bohlin, 2016). 
 
En yrkesgrupp som är särskilt påverkade och utsatta för stress är chefer. Novus har gjort en 
undersökning på uppdrag av Unionen som visar att två av tre chefer känner sig stressade över 
sitt jobb. Cheferna jobbar över, är tillgängliga utanför arbetstid och känner sig tvungna att arbeta 
på ledig tid i större utsträckning än genomsnittet (Åman, 2018). Mellan 2014 och 2018 ökade 
chefers totala sjukfrånvaro med 50 procent, och det är framförallt långtidssjukskrivningar som 
ökar. Chefernas sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa har ökat med hela 500 procent under 
samma period, och framförallt är det kvinnliga chefer som står för ökningen (Zetterblom, 2019). 
 
Att kunna balansera arbetsliv och privatliv är en viktig faktor när det gäller upplevelsen av 
stress. En hög stressbelastning under en lång tid utan möjlighet till tillräcklig återhämtning visar 
sig försämra både den fysiska och psykiska hälsan (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, 
Sverke & Torbiörn, 2012). För att undvika uppkomsten av ohälsa som är orsakad av stress är 
det viktigt att ha möjlighet till handlingsutrymme, återhämtning och socialt stöd. En god balans 
mellan krav och kontroll i arbetet bidrar därmed till välbefinnande och en god arbetsmiljö 
(Aronsson et al, 2012). Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla medarbetare har en rimlig 
arbetsbelastning och att det finns tillräckligt med resurser för att möta kraven i arbetet, men 
sjukskrivningstalen pekar på att det ofta brister. Ansvaret att hantera arbetsbelastningen hamnar 
istället på medarbetaren, som samtidigt ska kunna balansera kraven i familjelivet och 
privatlivet.  
 
De kvinnliga cheferna kan vara särskilt utsatta för stress om de också har familj och barn. 
Kvinnor är i högre utsträckning sjukskrivna än män, och enligt en rapport av Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är det på grund av kvinnornas 
familjeansvar (Angelov, Johansson, Lindahl och Lindström, 2011). Kvinnornas sjukfrånvaro 
passerar männens efter det första barnets ankomst (Angelov et al, 2011). Sverige är på många 
sätt ett föregångsland vad gäller jämställdhet som strävar efter att kvinnor och män ska ha 
samma förutsättningar i yrkeslivet, men också att de ska dela på ansvaret för det obetalda arbetet 
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i hemmet. Men fördelningen av hushållsarbete och ansvar för omsorg av barn, sjuka och äldre 
är fortfarande ojämlik, där kvinnor drar det tyngre lasset (Stressforskningsinstitutet, 2015). Att 
ha huvudansvar för hem och familj samtidigt som man i hög utsträckning yrkesarbetar kallas 
för dubbelarbete, och det visar sig ha konsekvenser för hälsan i flera studier 
(Stressforskningsinstitutet, 2015). Ett av vardagslivets dilemman för många människor idag är 
att balansera förväntningarna eller kraven på tillgänglighet i både arbetsliv och familjeliv. 
Fenomenet tillgänglighet fokuserar på förmågan hos en individ eller grupp att vara tillgänglig 
och upplåta sin tid och energi till något annat än sig själv (Bergman, 2011). Tillgängligheten 
påverkas också av förväntningar som normer och värderingar i samhället. Ett exempel är att 
både män och kvinnor är kapabla att lägga tid och energi på hushållsarbete, men det är i högre 
utsträckning kvinnor som gör det. Tillgängligheten är inte alltid ett resultat av vad individen är 
kapabel till att göra utan baseras på både sociala villkor samt individens egen vilja och drivkraft. 
I det flesta fall ställer chefsjobb stora krav på tillgänglighet (Bergman, 2011).  
 
En bransch som ofta ställer höga krav på tillgänglighet är musikbranschen. Musikbranschen 
kännetecknas av långa arbetsdagar, högt tempo, prestationsdrivna individer med stort 
engagemang för artisterna, musiken och dess upphovspersoner. Med digitaliseringens framfart 
har det möjliggjort för ett mer flexibelt och effektivt arbetssätt men det har också bidragit till 
att det är svårare för individen att sätta gränser, som i de flesta branscher. Kravet på 
tillgänglighet kan påverka vilka förväntningar omgivningen ställer på individen, och i slutändan 
de förväntningar individen har på sig själv (Bergman, 2011). 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att beskriva vilka förutsättningar och hinder kvinnliga chefer inom 
musikbranschen upplever för att nå balans mellan arbetsliv och privatliv.  
 
Forskningsfrågor: 
 

1. Vilka förväntningar upplever cheferna att det finns på dem i arbetslivet respektive 
privatlivet? 

2. Vilka förutsättningar och hinder upplever cheferna finns för att möta förväntningarna 
från arbetslivet respektive privatlivet, och hur påverkar det deras upplevelse av balans?  

 

1.2 Avgränsningar 
 
Jag har valt att avgränsa studien till kvinnliga chefer i musikbranschen som har barn. Jag har 
intresse av och flerårig erfarenhet i musikbranschen vilket har bidragit till valet av inriktning i 
studien. Det är också en bransch där jag inte lyckas hitta någon tidigare forskning kring work 
life balance eller kvinnliga chefers arbetsförhållanden.   
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2 TIDIGARE FORSKNING 
 
I det här kapitlet görs en sammanställning av relevant tidigare forskning inom work life 
balance, genus, tillgänglighet och kvinnliga chefer. För att hitta relevant tidigare forskning har 
jag använt mig av rekommenderad litteratur samt sökt litteratur i google scholar och 
databaserna Swepub och Libris. Valda sökord har varit: work life balance, genus, 
förväntningar, tillgänglighet, kvinnliga chefer och stress. 
 

2.1 Work life balance 
 
Uppdelningen mellan arbetsliv och familjeliv uppstod under industrialiseringen på 1800-talet 
och dess ideologi om separata sfärer för arbetande män och hemmafruar (Emsli och Hunt, 
2009). Idag är det mer vanligt att ha två arbetande i familjen, och normen att endast mannen i 
familjen arbetade försvann, dock är fortfarande kvinnorna de som främst är ansvariga för 
hushållsarbete, barnomsorg samt det emotionella arbetet i familjen (Emsli och Hunt, 2009). Det 
tidigaste och fortfarande vanligaste förhållningssättet till work life balance definieras som 
frånvaro av konflikt mellan arbetsliv och familjeliv samt en berikad vardag. Men på senare tid 
har det ”globala” förhållningssättet till work life balance fått dragkraft som innebär en 
övergripande granskning av relationen mellan arbetsliv och familjeliv (Roberson, Lautsch och 
Hannah, 2019). 
 
Många företag är medvetna om att balansen mellan arbetsliv och familjeliv är en viktig faktor 
för att skapa socialt hållbara arbetsplatser och för att minska stressen för de anställda. Men i 
praktiken kan det vara svårt att uppnå. I en studie av Bolton och Wibberley (2007) visar det sig 
att företag som utsetts till ”100 Best Companies to Work For” i The Sunday Times uppfyller 
kriterier som till exempel bra anställningsmöjligheter, tillfredsställande resultat och produktivt 
arbete, anständiga timmar, stabilitet och säkerhet, rättvis behandling i anställning, säker 
arbetsmiljö, socialt skydd och social dialog och goda arbetsplatsrelationer. Men en faktor där 
de flesta företagen i studien brister är möjligheten att balansera arbetsliv och privatliv (Bolton, 
2007). 
 
Framförallt är det föräldraskap och livet med små barn som kan göra det svårt att balansera 
arbetsliv och privatliv. Som förälder behöver man avsätta tid för att bland annat hämta och 
lämna på förskola, matlagning samt läxhjälp. Håkansson (2014) kallar tiden som går åt till 
föräldraskapets olika moment för familjerestriktionen. Den här typen av restriktion kan göra 
det svårt att ta jobb med krav på en viss nivå av arbetsinsats. Det kan handla om ledande 
funktioner eller analytiskt komplexa arbeten där överlämning blir svårt. Individer som tar stort 
ansvar för barn och hem kan många gånger inte ta dessa arbeten, eller kan bara ta dem om de 
gör uppoffringar gällande andra aktiviteter. I och med den tekniska utvecklingens framfart har 
det på senare tid blivit möjligt att organisera arbetet så att det blir mer flexibelt. De individer 
som har en familjerestriktion får möjlighet att vara produktiva på fler ställen än den faktiska 
arbetsplatsen, samt kan dela upp den faktiska arbetstiden över dagen eller förlägga arbetstid på 
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helgen. På så sätt går de också att arbeta mer och individen kan finna det attraktivt att välja en 
mer krävande karriär. Under senaste decennierna i Sverige har kvinnor med små barn valt att i 
allt högre grad satsa på sina karriärer. Kvinnor både arbetar mer och i mer avancerade arbeten. 
När det finns möjlighet att öka kompetensen genom att arbeta mer genom ett flexibelt arbete 
ger det också stora effekter när det kommer till lön och karriär (Håkansson, 2014). 
 
Balansen mellan arbetsliv och privatliv, eller work life balance som det kallas, är ett väl 
utforskat ämne. Både för kvinnor generellt men också för kvinnliga chefer specifikt. Studier 
har gjorts i olika branscher, ofta med fokus på gränslöst arbete, flexibilitet, genus men också på 
chefsrollen i sig och individers förutsättningar att göra ett bra jobb. En tidigare studie har gjorts 
för att studera kvinnliga chefers hälsa med fokus på begreppet coping (Muhonen, 2012). Coping 
beskrivs i studien som en individs försök att hantera olika krav eller problem i sin omgivning. 
Resultaten visar individernas, i detta fall de kvinnliga chefernas, förmåga samt strategier för att 
hantera krav i arbetet och vad det får för konsekvenser för hälsan. Här nämns också faktorer 
som kontroll och stöd. Kortfattat beskrivs stressupplevelsen för en del av de intervjuade 
kvinnorna som ett resultat av ett duktighetssyndrom som är relaterad till deras personlighet men 
också på grund av de förväntningar som ställs på kvinnor och chefer generellt (Muhonen, 2012). 
Hur förväntningarna påverkar chefernas stressupplevelse och hur det påverkar balansen i 
arbetslivet diskuteras inte mer utförligt än så. Här finns det utrymme att göra vidare forskning 
för att titta närmare på faktorer som genus och tillgänglighet när det kommer till stress och work 
life balance för kvinnliga chefer.  
 

2.2 Genus och tillgänglighet 
 
Den feministiska forskningen är bred och fokus i forskningen är ofta maktförhållanden mellan 
kvinnor och män. Forskningen existerar både som eget ämne; genusvetenskap, men också som 
tvärvetenskaplig forskning med ett genusperspektiv (Gillberg, 2018). Olikheter eller likheter 
mellan könen kan luckra upp och förändra den rådande könsordningen. Kring diskussioner om 
huruvida kvinnor kan eller bör vara chefer kan till exempel olikheterna mellan kvinnor och män 
vara ett argument för att kvinnor är annorlunda och därför har något eget att tillföra chefsrollen, 
till skillnad från män. På samma sätt kan likheterna mellan könen också vara ett argument för 
att kvinnor har något att tillföra chefsrollen, precis som män har (Gillberg, 2018). Problemet är 
att båda argumenten förhåller sig till den rådande könsordningen, utan att utmana 
ojämställdheten, eftersom kvinnorna mäter sig med den manliga normen och visar att de 
antingen är lika bra, eller bra på ett annat sätt. Likheter och olikheter är på så sätt inte relevant 
när det gäller jämställdhet eftersom möjligheten att förändra är begränsad, utan det viktiga är 
att de eventuella likheterna eller olikheterna inte används som utgångspunkt för en organisering 
i samhället (Gillberg, 2018).  
 
Genus är ett begrepp som används för att beskriva betydelser som läggs i könstillhörigheten 
och som inte kan förklaras enbart av det biologiska könet, utan det socialt och kulturellt 
konstruerade könet. Både kvinnor och män är med och skapar och upprätthåller ett genussystem 
som formar oss i livet och våra föreställningar och förväntningar. Det är mer accepterat med 
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överträdelser från kvinnligt till manligt än från manligt till kvinnligt. Ett exempel är att det är 
mer socialt accepterat att klä flickor i blått än pojkar i rosa (Gillberg, 2018).  
 
Könsskillnaderna är också tydliga på arbetsmarknaden där kvinnor och män ofta finns i olika 
branscher, yrken och roller. Ett par exempel är löneskillnader mellan mansdominerade yrken 
och kvinnodominerade yrken samt mäns överrepresentation i organisationers översta skikt 
(Gillberg 2018). När något associeras med manligt eller kvinnlig kön innebär det att det är 
könsmärkt. Begreppet genusifiering är användbart om man vill titta närmare på könsmärkning, 
som innebär att vissa situationer, saker eller sammanhang tillskrivs ett visst kön. En stark 
könsmärkning kan förändras med tiden och ett mansdominerat yrke kan bli mer könsneutralt 
eller kvinnodominerat om fler kvinnor arbetar i samma yrke, men samtidigt mister ofta yrket 
status (Gillberg, 2018). Den manliga könsmärkningen inom chefspositioner varierar på grund 
av positionen, där till exempel chefspositioner inom området personal är mer kvinnligt märkta, 
medan VD-poster är mer manligt märkta. Konstruktionen av ledaren stämmer väl överens med 
manligt könsmärkta företeelser som makt och auktoritet. Det kan få konsekvenser för kvinnors 
möjligheter att få erkännande i situationer där makt och auktoritet är viktiga faktorer, då kvinnor 
ofta ses som mannens motsats. Kvinnor kan istället framstå som bristfälliga i relation till den 
manliga normen (Gillberg, 2018). 
 
Gillberg (2018) beskriver hur könsbundna förväntningsstrukturer består av könsbundna 
förväntningar samt deras effekter. Förväntningarna skapas genom interaktionen mellan 
individer och deras omgivning som producerar resultat som styrker den rådande 
samhällsordningen. Förväntningsstrukturen formas av att omgivningen projicerar förväntningar 
på oss beroende på vilket kön vi tillskrivs, som individen sedan internaliserar och utformar egna 
förväntningar genom.  
 
Ett bra exempel är en studie av småföretagare i USA av Loscocco (1997), som är beskrivet av 
Emsli och Hunt (2009), som visade att männen såg en flexibel arbetstid som en symbol för 
kontroll genom sitt chefskap men som de sällan utnyttjade, medan kvinnor använde den flexibla 
arbetstiden som en viktig resurs för att uppnå balans mellan arbete och familjeliv. Loscocco 
(1997) drog slutsatsen att kvinnorna uppfyller könsrollen genom att anpassa arbetet med 
familjelivet, medan män uppfyller könsrollerna genom att sätta sin verksamhet först (Emsli och 
Hunt, 2009).  
 
Erfarenheter som individen bär med sig genom livet utgår från dess tillskrivna kön och påverkar 
förväntningarna. På så sätt skapas två förväntningsstrukturer; en för kvinnor och en för män, 
som omgivningen förhåller sig till, och även individen själv. Förväntningsstrukturen påverkar 
i det långa loppet individens självbild. Män tenderar att övervärdera sig själva och andra män 
eftersom de tillhör en priviligierad grupp som generellt sett värderas högre än kvinnor. Trots att 
kvinnors utbildningsnivå är högre speglas det inte i deras lönekuvert, och kvinnors 
karriärsutveckling är generellt sett sämre än mäns. Den här utvecklingen och strukturen kan i 
sin tur tolkas av kvinnor som att den uteblivna framgången är ett resultat av personliga 
tillkortakommanden, och den tolkas av män som att framgången är en återspegling av 
framstående insatser (Gillberg, 2018). 
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I dagens läge uppmuntras kvinnor att ta plats, och har rätt att göra och beter sig på samma sätt 
som män, men det innebär inte att de får samma mottagande. Kvinnor behöver ofta balansera 
sin könsidentitet och sin professionella identitet. Manligt kodade beteenden som att sträva uppåt 
och hävda sin rätt kan tolkas som ambition och auktoritet när de uttrycks av en man. Men om 
en kvinna uttrycker samma sak avviker hon från förväntningarna på hur en kvinna ska vara och 
kan istället uppfattas som krävande och påfrestande (Gillberg 2018). En ojämn distribution av 
resurser och misserkännande av kvinnors status skapar stora hinder för jämställdhet i arbetslivet 
och bidrar samtidigt till en intensifiering av arbete med höga krav på tillgänglighet (Bergman, 
Karlsson & Gonäs, 2013). Samtidigt är det viktigt att lyfta fram kvinnors dubbla exploatering 
inom både arbetsliv och familjeliv där kraven på tillgänglighet ofta förblir oemotsagda och 
bidrar till att stress, utmattning och dåliga arbetsvillkor oftare upplevs hos kvinnor än män 
(Bergman et al, 2013). 
 

2.3 Kvinnliga chefer 
 
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har undersökt hur 
representationen av kvinnor i chefspositioner i Sverige har förändrats under perioden 1968–
2000. Andelen kvinnliga chefer har ökat under perioden, men det andelen understiger andelen 
män i chefspositioner betydligt (Bygren & Gähler 2007). IFAU har kommit fram till att 
föräldraskap är en bidragande orsak till kvinnornas underrepresentation på grund av att när män 
blir föräldrar ökar deras chanser att bli chefer, medan kvinnors chanser är detsamma som innan 
de blir föräldrar. Men så länge både män och kvinnor är ensamstående och barnlösa så är de 
chefer i ungefär samma utsträckning (Bygren & Gähler 2007). 
 
I Sverige är det statistiskt sett endast en tredjedel av alla chefer som är kvinnor, och andelen 
kvinnor på VD-poster och ordföranden i styrelsen inom det privata näringslivet är mycket liten 
(Stressforskningsinstitutet, 2015). Kvinnor är underrepresenterade som chefer både inom privat 
och offentlig sektor, men andelen kvinnor i chefspositioner skiljer sig åt i olika sektorer. Högst 
är den inom landstinget och lägst inom privat sektor (Schermer, 2019). Under 2017 
sammanställde organisationen Musiksverige statistik från SCB från åren 2007 till 2016 som 
visar att kvinnor samt svenskar med utrikes bakgrund är dåligt representerade även i 
maktpositioner i musikbranschen. Målet är en jämställd musikbransch och jämställdhetsarbetet 
är av stor vikt då förändringen över tid går långsammare i musikbranschen än i näringslivet som 
helhet (Musiksverige, u.å.). 
 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Sammanfattningsvis pekar den tidigare forskningen på att familjerestriktionen kan göra det 
svårt att ta jobb med krav på en viss nivå av arbetsinsats, men de senaste decennierna har 
kvinnor med små barn valt att i allt högre grad satsa på sina karriärer på grund av möjligheten 
till flexibelt arbete (Håkansson, 2014). Samtidigt beskriver Gillberg (2018) att konstruktionen 
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av ledaren stämmer väl överens med manligt könsmärkta företeelser som makt och auktoritet 
och menar att det kan få konsekvenser för kvinnors möjligheter att få erkännande i situationer 
där makt och auktoritet är viktiga faktorer, då kvinnor ofta ses som mannens motsats. De 
kvinnliga cheferna i musikbranschen är ett intressant område att fördjupa sig av den 
anledningen, men särskilt intressant om de samtidigt har barn. Som Muhonen (2012) beskriver 
i sin studie så är stressupplevelsen för de kvinnliga cheferna ett resultat av deras personlighet 
men också på grund av de förväntningar som ställs på kvinnor och chefer generellt. I nästa 
kapitel kommer det teoretiska ramverket presenteras som inkluderar modeller för att analysera 
studiens resultat med fokus på förväntningar och upplevelse av balans i arbetsliv och privatliv.     
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3 TEORETISKT RAMVERK 
 
Med utgångspunkt i den tidigare forskningen har relevanta teoretiska referensramar valts ut 
för att analysera studiens resultat i linje med studiens syfte. I detta avsnitt kommer de teoretiska 
referensramarna krav-kontroll-stöd-modellen av Karasek och Theorell (1990) samt work life 
border theory av Clark (2000) presenteras och diskuteras i förhållande till varandra. 
 

3.1 Krav, kontroll och stöd 
 
Krav-kontroll-stödmodellen av Karasek & Theorell (1990) förklarar vilka arbetsmiljöfaktorer 
som påverkar upplevelsen av stress och som bidrar till en hälsofrämjande eller en hälsofarlig 
arbetssituation. Modellen tog till en början upp de två psykosociala arbetsmiljöfaktorerna krav 
och kontroll, men har sedan utökats med den tredje faktorn socialt stöd (Eklöf, 2017). Dessa tre 
faktorer diskuteras ofta i samband med utvärderingar av arbetsmiljöer eller används i 
stressförebyggande arbete på arbetsplatser.  
 
Den första psykosociala arbetsmiljöfaktorn, krav, innefattar både fysiska och psykiska krav 
(Karasek & Theorell, 1990). Kraven på en individ i arbete kan innebära fysiska krav, sociala 
krav och den tidspress och arbetsbelastning som arbetet kräver (Aronsson et al, 2012). En viktig 
aspekt är uppgiftskomplexiteten i arbetet menar Eklöf (2017), som lyfter fram antal deluppgifter 
i arbetet, svårighetsgrad, konflikter gällande prioriteringar, otydligheter eller felaktig 
information. De krav som ställs i arbetet definieras inte bara av arbetsgivaren utan även av 
normer i arbetsgrupper och professioner, från lagar, myndigheter, kunder, men också från 
individens egna mål och förväntningar angående sin prestation i arbetet (Eklöf, 2017).  
 
Den andra psykosociala arbetsmiljöfaktorn, kontroll, beskrivs av Karasek & Theorell (1990) 
som individens resurser i arbetet vilket i grund och botten har en negativ inverkan på stress (i.e. 
tenderar att minska stress). Aronsson et al (2012) utvecklar och beskriver begreppet kontroll 
som individens möjlighet att utnyttja sina färdigheter och ta beslut i sitt arbete men också 
självständighet, inflytande på arbetsplatsen, delaktighet, kompetensutveckling, tydliga mål och 
feedback. Individens kontrollmöjligheter är en förutsättning för lärande och utveckling i arbetet 
samt god hälsa. Begreppet kontrollmöjligheter innefattar både stimulans som möjliggör 
lärande, intresse och kreativitet, och egenkontroll som innebär individens möjligheter att 
påverka vad och hur arbetet ska utföras. Det är individens upplevelse av stimulerande arbete 
och egenkontroll som avgör hur väl kraven i arbetet hanteras (Eklöf, 2017). Genom att stärka 
och utveckla individen kan de personliga resurserna balansera kraven i arbetet, vilket kan göras 
genom att arbeta med kroppsliga stressmekanismer, emotionella reaktioner, tankemönster, 
beteenden men också genom kompetensutveckling (Eklöf, 2017). 
 
Karasek & Theorell (1990) diskuterade till en början dynamiken mellan faktorerna krav och 
kontroll och hur olika nivåer av dessa påverkar individens upplevelse av stress. Modellen 
utökades sedan med faktorn socialt stöd som innebär stöd från alla sociala relationer på 
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arbetsplatsen. Studier visar att framförallt ett stöttande ledarskap bidrar till 
arbetstillfredsställelse (Karasek & Theorell, 1990). Det sociala stödet hjälper individen att 
hantera krav i arbetet, men ett bristande socialt stöd på arbetsplatsen kan bidra till störningar i 
relationerna som kan leda till stress och psykiska krav (Eklöf 2017). Det sociala stödet omfattar 
fyra aspekter; instrumentellt stöd, emotionellt stöd, informationsstöd samt feedback. 
Instrumentellt stöd innebär att individen har tillgång till praktisk hjälp, emotionellt stöd innebär 
att kunna bearbeta emotionella påfrestningar tillsammans med kollegor, informationsstöd 
innebär tillgång till information, hjälp med beslutsfattande och prioriteringar, och slutligen 
feedback innebär att individen får återkoppling från människor gällande sin insats på 
arbetsplatsen. Det sociala stödet kan en individ få från både kollegor, chefer, interna specialister 
men också externa specialister eller nätverkspersoner (Karasek och Theorell 1990, Eklöf 2017). 
 
Olika nivåer av krav, kontroll och stöd i en individs arbetssituation kan vara antingen 
hälsofrämjande eller hälsofarliga. Karasek och Theorell (1990) kategoriserar arbetssituationen 
i tre kategorier; spänt arbete, iso-spänt arbete samt aktivt arbete. Höga krav i arbetet i 
kombination med låga kontrollmöjligheter hos individen bidrar till spänt arbete, menar 
författarna. Har individen inte heller ett bra socialt stöd kallas situationen för iso-spänt arbete 
vilket innebär en försämrad arbetssituation. Har individen istället höga kontrollmöjligheter för 
att hantera höga krav kallas det ett aktivt arbete vilket är mer fördelaktigt för individen ur en 
hälsosynpunkt (Karasek & Theorell, 1990, Eklöf, 2017). Trots att det sociala stödet i 
kombination med höga kontrollmöjligheter bidrar till en ökad förmåga att hantera kraven i 
arbetet, så verkar inte det vara möjligt att kompensera för allt för höga krav som ställs i arbetet 
utan att påverka individens hälsa negativt och upplevelse av stress (Dellve & Eriksson, 2016). 
 
Karasek & Theorell (1990) diskuterar också om huruvida familjeförhållanden påverkar 
individens hälsa mer eller mindre än arbetsförhållanden. De flesta av oss spenderar mer tid 
utanför arbetet än på arbetsplatsen och svårigheter i privatlivet som dåligt stöd från partner, 
förluster, minskat socialt närverk, vilket också bör tas i beaktande när man ser till en individs 
hälsa. En studie som presenteras av Karasek & Theorell (1990) visar dock att arbetsförhållanden 
är mer framträdande än förhållanden i privatlivet när det kommer till hälsa, och det är vanligt 
att effekterna av arbetsförhållanden i sin tur påverkar privatlivet. Gränserna mellan arbete och 
privatliv blir mer diffusa och känslor och tankar kan spilla över från arbete till privatliv och 
vice versa. 
 

3.2 Work/life border theory 
 
Enligt work/life border teorin, som beskrivs av Clark (2000), är den huvudsakliga kopplingen 
mellan arbete och familj mänsklig, vilket innebär att människor rör sig dagligen mellan de två 
världarna och formar samtidigt dessa världar och gränserna mellan dem. Trots att människorna 
formar sin omgivning blir de samtidigt formade av omgivningen vilket gör work-life-balance 
eller ”livspusslet” ett utmanande område att studera. Work/life border teorin ämnar förklara de 
komplexa förhållanden mellan arbetsliv och familjeliv och människorna som rör sig där emellan 
samt kunna förhindra konflikter och uppnå balans (Clark, 2000). 
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Vidare menar författaren att arbetsliv och familjeliv har både kulturella skillnader och olika 
syften vilket påverkar människors språk, beteenden och uppgifter i olika utsträckning. De som 
dagligen rör sig mellan dessa gränser får anpassa sitt fokus, sina mål och stil/karaktär för att 
möta kraven som de står inför. Genom att till viss del forma arbetslivet, familjelivet samt 
gränserna mellan dem går det att uppnå en balans, eller en tillfredsställelse och upplevelse av 
ett fungerande arbetsliv och familjeliv utan någon rollkonflikt (Clark, 2000). 
 
Work/life border teorin består av begrepp som delar in arbetsliv och familjeliv i två olika 
domäner med gränser där emellan (Clark, 2000). Mellan domänerna rör sig människor som 
kallas ”border-crossers”, men jag kommer att benämna dem som gränsresenärer. Varje domän 
har ”border-keepers” och ”domain members”, som jag kommer att benämna som gränsbevarare 
och domänmedlemmar (Clark, 2000). 
 
De två domänerna, arbete och familj, beskrivs av Clark (2000) som olika världar som associeras 
med olika regler, beteenden och tankemönster. Skillnaderna kan klassificeras på två sätt; värdet 
av målen samt värdet av medlen (tillvägagångssätten). Ett exempel är att i en studie har personer 
rapporterat att arbete främst tillfredsställde målet att få ut en lön, medan familjelivet uppfyllde 
målet att få nära relationer och personlig lycka. Medlen som används för att nå dessa mål skapar 
i sin tur en kultur där olika beteenden och tankemönster uppmuntras. Kulturen i arbetet och 
familjen är en samling regler över vilka medel som ska prioriteras. Trots att kulturen, målen 
och medlen i de olika världarna skiljer sig åt kan människor integrera dem till viss del men 
samtidigt hålla isär dem för att skapa en balans (Clark, 2000). 
 
Gränserna mellan de två domänerna definierar en punkt där ett visst beteende börjar eller slutar 
menar Clark (2000). Gränserna kan vara antingen fysiska, tidsbestämda eller psykiska. De 
fysiska gränserna kan vara en arbetsplats eller ett hem som definierar vilka beteenden som är 
lämpliga. De tidsbestämda gränserna kan vara arbetstiden som definierar när arbetet skall 
utföras samt börjar och slutar. Psykiska gränser skapas av individen som bestämmer när vissa 
tankemönster, beteenden och känslor är lämpliga (Clark, 2000).  
 
Gränserna påverkas också av deras genomtränglighet hävdar Clark (2000). Till exempel kan 
personer som arbetar hemifrån ha mycket genomträngliga fysiska gränser mellan arbete och 
familj. De psykiska gränserna har också en tendens att vara genomträngliga då till exempel 
negativa känslor från arbetet kan tas med in i familjens domän, men det kan också vara insikter 
från en domän som förs över till en annan. Gränserna kan också vara flexibla; beroende på 
kraven kan gränserna dras samman eller expandera. Ett exempel är flexibla arbetstider eller 
flexibla arbetsplatser som gör de tidsbestämda och fysiska gränserna mellan arbetsliv och 
familjeliv mer flexibla (Clark, 2000).  
 
Är gränserna både genomträngliga och flexibla blandas domänerna samman i ett gränsland 
(Clark, 2000). Om domänerna är för olika och har olika krav kan det uppstå konflikter i 
gränslandet, men om de istället är lika kan en integrering ske mellan de olika domänerna. 
Gränser som både är genomträngliga och flexibla kallas svaga gränser. Är gränserna istället 
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ogenomträngliga och inte flexibla kallas de för starka gränser. Clark (2000) hävdar att för att 
uppnå en balans mellan arbetsliv och familjeliv mellan liknande domäner behövs svaga gränser. 
Men för att uppnå balans mellan arbetsliv och familjeliv mellan olika domäner behövs starka 
gränser. Däremot kan gränserna vara olika starka, då till exempel en arbetsdomän med starka 
gränser kan spilla över i familjedomänen som har svaga gränser. Om en gräns är starkare än 
den andra så är intresset hos individen och vilken domän som individen identifierar sig med 
avgörande för upplevelsen av balans, menar Clark (2000). Om individen identifierar sig med 
domänen med starkast gränser så upplevs en större balans mellan arbetsliv och familjeliv. Men 
om individen identifierar sig med domänen med svagast gränser upplevs istället en obalans.  
 
 

 
 
Domäner      Gränser 
Omfattning av segmentering och integration   Gränsstyrka 
Överlappning av medel för att nå målen   Genomtränglighet 
Överlappning av kulturer     Flexibilitet och blandning 
 
Gränsresenärer    Gränsbevararare och    
Perifera vs. Centrala domänmedlemsskap   andra domänmedlemmar  
Identifiering      Medvetenhet om andra domäner  
Inflytande      Engagemang för gränsresenärer 

 
Figur 1: Work/family border teorin: en visuell representation av centrala koncept och deras innebörd 
(Clark, 2000). 
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Gränsresenärerna som rör sig mellan domänerna är antingen centrala deltagare eller yttre 
deltagare i domänerna menar Clark (2000). Två aspekter som definierar de centrala deltagarna 
är inflytande och identitet. Centrala deltagare har inflytande på grund av sin kompetens, 
koppling med andra centrala medlemmar och deras internalisering av kultur och värderingar. 
Då finns större möjlighet att ta beslut och det är lättare att uppnå en balans mellan arbetsliv och 
privatliv. Centrala deltagare identifierar sig också med domänens krav och deras deltagande i 
domänen, samt om uppgifterna upplevs som meningsfulla och om de stämmer överens med 
självuppfattningen. Clark (2000) menar att gränsresenärer som är centrala deltagare i en domän 
har mer kontroll över gränserna i den domänen än de yttre deltagarna. Författaren menar också 
att gränsresenärer som är centrala deltagare i båda domänerna har högre grad av balans i 
arbetsliv och privatliv än de som inte är centrala deltagare i båda domänerna.  
 
Gränsbevarare och andra domänmedlemmar kan tillsammans med gränsresenären förhandla 
om var gränserna mellan domänerna går, och påverkar i hög grad gränsresenärens egen 
möjlighet att kontrollera domänen och gränserna, hävdar Clark (2000). De domänmedlemmar 
som har mycket inflytande i domänen och över gränserna kallas gränsbevarare och de kan vara 
till exempel arbetsledare eller partner. Clark (2000) framhåller att det är en kontinuerlig 
kommunikation mellan gränsbevarare och gränsresenärer som kan minska risken för 
rollkonflikter och för att skapa en förståelse för ansvar i andra domäner.   
 
Engagemang för gränsresenären inkluderar domänmedlemmars omtänksamhet för 
gränsresenären som person samt stöd för gränsresenärens ansvar i andra domäner hävdar Clark 
(2000). Studier visar att stöd från andra domänmedlemmar ökar gränsresenärens välbefinnande, 
och författaren styrker detta och menar att gränsresenärer som har domänmedlemmar som visar 
en hög förståelse för gränsresenärens ansvar i andra domäner samt högt engagemang bidrar till 
en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv, till skillnad från de som har domänmedlemmar 
som visar en låg förståelse och lågt engagemang (Clark, 2000).  
 
Det finns också domänskillnader som kan påverka kommunikationen. Clark (2000) menar att 
när domänerna är väldigt olika så minskar kommunikationen över gränserna, men att 
återkommande stödjande kommunikation mellan gränsresenärer och domänmedlemmar 
gällande andra domäner kan dämpa negativa effekter som annars skulle leda till en obalans.  
 
Emsli och Hunt (2009) menar att work/family border teorin är en användbar teori för att 
konceptualisera balansen mellan arbetsliv och familjeliv, dock menar de att den inte tar hänsyn 
till kön. I diskussioner kring work life balance så är kön en väsentlig del. Emsli och Hunt (2009) 
gjorde en studie där de jämförde erfarenheterna av balans mellan arbetsliv och familjeliv mellan 
män och kvinnor i mitten av livet (mellan 50 och 52 år). De kom fram till att Clarks modell 
(2000) stämmer bättre för män än för kvinnor, för att familjelivet kan för kvinnor omfatta flera 
världar (till exempel omsorg av barn och omsorg av äldre föräldrar) med motstridiga krav vilket 
också gör att kvinnorna oftare korsar fler gränser än män. De sociala strukturerna som kön 
påverkar också hur de olika världarna formas menar författarna. Kvinnorna hade oftare svagare 
gränser mellan arbetsliv och familjeliv på grund av att de integrerade världarna genom att 
identifiera sig med liknande omvårdande aspekter i båda världar, medan män hade hårdare 
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gränser då världarna var för olika.  De respondenter i studien, både kvinnor och män, som hade 
mer resurser hade möjlighet att omförhandla gränserna mellan arbetsliv och familjeliv genom 
att sänka arbetstiden eller att avgränsa sig från sitt jobb under sin lediga tid (Emsli och Hunt, 
2009). Personernas individuella val begränsades av deras socioekonomiska resurser samt 
kulturella normer kring familj, arbete och kön. Det var också tydligt i studien att balansen 
mellan arbetsliv och familjeliv uppfattades som individens eget ansvar att lösa och inte som ett 
strukturellt problem som orsakas av brist på flexibilitet på arbetsplatsen eller av brister i 
barnomsorg och äldreomsorg i Storbritannien. Emsli och Hunt (2009) nämner också att Caproni 
(2004) hävdar att balansen mellan arbetsliv och familjeliv inte kan uppnås då det bygger på en 
individualistisk, prestationsorienterad modell som tar för givet att människor har ett val och har 
kontroll över sina liv. 
 

3.3 Teoridiskussion 
 
Krav-kontroll-stödmodellen tillämpas endast på krav, kontrollmöjligheter och stödjande 
faktorer i arbetslivet och tar ingen hänsyn till individens liv utanför arbetet. Modellen bör 
rimligtvis tillämpas på en individs hela liv och inte bara arbetslivet. Gränserna mellan 
arbetslivet och privatlivet är med dagens teknologi såpass töjbara att arbetsliv och privatliv ofta 
flyter ihop. Till exempel är det vanligt idag att ta med sig arbetet hem och jobba för att kunna 
kombinera med familjelivet, eller så kan det vara händelser i privatlivet som man grubblar över 
på arbetstid. Individens upplevelse av stress i arbetet utvärderas väl med hjälp av faktorerna 
krav, kontroll och stöd men skulle kunna inkludera fler faktorer i privatlivet för att inkludera 
upplevelsen av stress i hela individens vardag. Exempel på krav i privatlivet kan vara ansvar 
över hem och barn, äldre föräldrar, aktiviteter för barn och liknande. Kontroll i privatlivet kan 
vara delaktighet i beslut i familjeangelägenheter, stimulans som möjliggör intresse och 
kreativitet och möjlighet att påverka sin familjesituation och privatliv. Stöd i privatlivet skulle 
kunna fås av partner, vänner, familj eller grannar. Även psykolog eller andra stöttande 
funktioner kan ingå i modellen.  
 
Men krav, kontroll och stödfunktionerna i arbetslivet eller privatlivet påverkar rimligtvis inte 
enbart den direkta domänen som funktionerna tillhör. Till exempel skulle en stöttande partner 
kunna vara av stor vikt för att klara av ett arbete med höga krav. En arbetskamrat kan vara ett 
stort stöd när en individ går igenom en kris i hemmet. Kunskaper och färdigheter som 
införskaffats i en domän kan vara värdefullt även den andra domänen och kan skapa en känsla 
av egenkontroll. Ett stimulerande arbete kan väga upp för ett mindre stimulerande privatliv. 
Kanske finns alla de närmsta vännerna och bekanta i arbetet.   
 
Om krav-kontroll-stödmodellen istället innehåller faktorer i båda domänerna bör man kunna 
diskutera om kombinationerna och nivåerna blir antingen hälsofrämjande eller hälsofarliga på 
ett mer övergripande sätt. Som Emsli och Hunt (2009) beskriver så saknas perspektivet genus i 
work/life border teorin, och kanske har kvinnor ännu fler gränser att korsa och domäner som 
flyter ihop på grund av hur samhällsstrukturen ser ut och vilka förväntningar och krav som ställs 
på arbetande kvinnor som också är föräldrar. 
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4 METOD 
 
I detta avsnitt presenteras metodval, urval av respondenter, datainsamling och analysmetod 
samt vetenskapsteoretisk inriktning. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion samt 
presentation av etiska överväganden. 
 

4.1 Metodval 
 
Syftet med studien är att beskriva vilka förutsättningar och hinder kvinnliga chefer inom 
musikbranschen upplever för att nå balans mellan arbetsliv och privatliv. För att besvara 
studiens syfte och forskningsfrågor krävs en förståelse för musikbranschen samt en förståelse 
för chefernas förutsättningar för ett balanserat arbetsliv och privatliv.  
 
Därför föll det sig naturligt att utföra en kvalitativ studie där respondenterna får möjlighet att 
beskriva sina erfarenheter av branschen samt sin egen livssituation under en längre intervju. En 
kvalitativ studie med djupgående intervjuer anses vara bäst lämpad för detta ändamål då 
metoden ger en djupare helhetsbild och fokuserar på att upptäcka nya problem och möjligheter 
(Patel & Davidson, 2019). 
 

4.2 Urval 
 
Studiens urval har grundats på kvinnor i chefspositioner i den svenska musikbranschen. 
Cheferna har själva identifierat sig som kvinna samt har en högt uppsatt chefsposition. Alla 
cheferna har anställda, både fastanställda och/eller i projektform. För att få en nyanserad bild 
av området musikbranschen har respondenter intervjuats från flera av branschens olika delar. 
Respondenterna jobbar på musikförlag, branschorganisationer, skivbolag och i konsert-
/festivalbranschen.  
 
En av cheferna har jobbat många år i musikbranschen som chef men jobbar just nu som chef 
inom nöjesbranschen. Alla kvinnorna förutom en har barn i åldrarna 1 till 22 år. 
Respondenternas ålder har inte tagits i beaktande i analysen men åldersspannet för 
respondenterna är mellan 30–61 år. Totalt deltog 6 stycken respondenter och samtliga intervjuer 
används i studiens resultat och analyskapitel. För att beräkna urvalets storlek användes ett 
kumulativt tillvägagångssätt. Jag fortsatte att öka urvalets storlek tills jag nådde en punkt där 
jag upplevde informationen tillräcklig och där ytterligare respondenter inte skulle tillföra 
urvalet någonting mer. Det kumulativa tillvägagångssättet förknippas vanligtvis med det ett 
småskaligt och kvalitativt forskningsprojekt (Denscombe, 2017). 
 
Med hjälp av mina egna personliga kontakter har jag haft möjlighet att hitta intervjupersoner 
genom ett snöbollsurval. Jag har kommit i kontakt med kvinnliga chefer i musikbranschen via 
en tidigare kollega och de har i sin tur hänvisat mig vidare till flera potentiella respondenter 
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som uppfyller urvalskriterierna. Snöbollsurval är en effektiv teknik för att bygga upp ett rimligt 
stort urval, framförallt när det används i ett småskaligt forskningsprojekt (Denscombe, 2017). 
Jag har valt att inte inkludera personliga kontakter för att kunna vara mer objektiv i min analys. 
 

4.3 Datainsamling 
 
Metoden som användes för datainsamlingen för studien är genom semi-strukturerade intervjuer. 
Denna metod gör det möjligt att avgränsa relevanta områden under intervjusituationen men 
tillåter respondenten att tala fritt kring ämnet och möjliggör för intervjuaren att ställa följdfrågor 
(Patel & Davidson, 2019). En intervjuguide användes som stöd under alla intervjuerna vilken 
går att hitta i bilaga 1. Intervjuguiden innehåller frågor som är relaterade till studiens syfte och 
frågeställningar och handlar om upplevda förväntningar i arbetsliv och privatliv samt 
förutsättningar och hinder för ett balanserat arbetsliv och privatliv. Frågorna har en låg grad av 
strukturering och standardisering då frågorna ger respondenten möjlighet att svara med egna 
ord och frågorna har ställts i den ordning som faller sig bäst i det enskilda fallet.  
 
Intervjuerna var i genomsnitt 45 minuter långa. Målet har varit att göra alla intervjuerna 
personligen, men dessvärre har det inte varit möjligt på grund av tidsbegränsningar samt 
begränsade ekonomiska förutsättningar att resa till respondenterna. Tre intervjuer har gjorts 
personligen, två intervjuer har gjorts via skype samt en intervju har gjorts via telefon. 
Respondenterna har fått möjlighet att själva välja tid och plats för intervjuerna. Varje intervju 
har skett mellan mig och respondenten i enskildhet och har spelats in med hjälp av en diktafon. 
Enklare minnesanteckningar har förts under intervjun för att underlätta transkriberingen.  
 

4.4 Vetenskaplig inriktning och analys 
 
Studien har grundats i den kritiska realismen med fokus på att få kunskap om mekanismer 
bakom händelser och upplevelser (Danemark, Ekström & Karlsson, 2018). Jag har lagt mycket 
fokus på att diskutera sociala strukturer samt individers agerande, och i vilken utsträckning de 
påverkar varandra, vilket är en stor del i den kritiska realismen. 
 
Jag har närmat mig empirin genom metoden mikroanalys i den kvalitativa forskningsmetoden 
som kallas grounded theory i mitt sätt att koda intervjuerna. I studien har jag delvis utgått ifrån 
teorier redan innan analysarbetet har börjat vilket gör att jag inte har tillämpat renodlad 
grounded theory som är en induktiv ansats. Jag gör inte anspråk på att ha applicerat ett helt 
induktivt förhållningssätt utan snarare abduktion genom att växla mellan induktion och 
deduktion. Valet av abduktiv ansats baseras också på att jag har fokuserat på att söka kunskap 
om strukturer och mekanismer och anses tillhöra logiken bakom den kritiska realismen 
(Danermark et al, 2018).  
 
I analysen började jag med att koda det transkriberade materialet genom mikroanalys utifrån en 
förkodningslista som är formad efter ord och begrepp från det teoretiska ramverket i studien. 
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Sedan gjordes en öppen samt axial kodning av det empiriska materialet genom att kategorisera 
och förklara samband som är beskrivet av Corbin och Strauss (2008). Den axiala kodningen har 
gjorts i text och inte i en modell då alla begreppen och kategorierna tenderar att vara 
sammankopplade och det förklaras bäst genom att ge konkreta exempel. Memos har skrivits 
under hela uppsatsens genomförande, och framförallt under arbetet med analysen, vilket ligger 
till grund för diskussion och slutsats. 
 

4.5 Metoddiskussion och etiska överväganden 
 

4.5.1 Urvalsfel 
 
Det finns alltid en risk för urvalsfel och statistiskt sett finns det en möjlighet att ett annat urval 
från samma undersökningspopulation för med sig ett annat fynd (Denscombe, 2017). I mitt fall 
har jag fått utgå ifrån de individer som har varit tillgängliga. Det kan också diskuteras om 
huruvida resultatet hade blivit annorlunda om alla intervjuerna hade gjorts personligen. 
Cheferna har många gånger upplevt en tidsbrist och har av den anledningen tackat nej till 
intervju eller enbart kunnat ställa upp på skype eller telefon. Jag uppskattar att värdet av att ha 
med respondentens svar har övervägt nackdelen med att inte kunna ha ett personligt möte. På 
grund av chefernas tidsbrist har vi anpassat intervjun till att passa deras arbetssituation. Det är 
också på grund av ekonomiska skäl som vissa av intervjuerna har gjorts via skype då bara en 
resa var möjlig. En av respondenterna har inte barn vilket kan anses vara skäl att utesluta 
intervjumaterialet ur studien, men mycket av arbetssituationen och förväntningarna i 
chefsrollen har kunnat användas i materialet. 
 

4.5.2 Validitet 
 
Validiteten i en kvalitativ studie innefattar hela forskningsprocessen och inte bara 
intervjutillfället med respondenten (Patel & Davidson, 2019). Jag har en abduktiv ansats i 
studien vilket gör att jag har utgått ifrån min förkunskap inom studiens område under hela 
arbetets gång, både gällande valet av teorier, i intervjusituationen, analysen och diskussionen. 
Respondenterna har blivit informerade om vad studien handlar om i ett missivbrev som 
skickades ut redan när första kontakten togs med respondenten. Missivbrevet hittas i bilaga 2. 
Respondenterna blev också informerade ännu en gång om studiens syfte vid intervjutillfället. 
På så sätt ökar chanserna för tillförlitliga och relevanta svar för studien. Transkriberingen av 
det empiriska materialet gjordes kort efter intervjutillfället vilket kan anses vara till fördel för 
studiens validitet då det möjliggör för en trovärdig tolkning av respondenternas svar (Patel & 
Davidson 2019). Något som kan tala emot studiens validitet kan vara tolkning av talspråk och 
ofullständiga meningar vid bearbetning av det empiriska materialet, då det var mycket 
förekommande. Men genom mikroanalysens utformning med förkodning samt öppen kodning 
av transkriberingarna så minskar risken för feltolkningar då jag valde att belysa dessa pauser 
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och talspråk i kodningen. Det är vanligt att forskaren istället hoppar över dem eller bildar 
meningar av dem, enligt Patel och Davidson (2019). 
 

4.5.3 Etiska överväganden 
 
Jag har valt att inte nämna respondenterna vid namn eller vilken arbetsplats de jobbar på för att 
uppnå största möjliga anonymitet. Flera av respondenterna har uttryckt en oro för att 
musikbranschen är liten och vissa ämnen i studien kan upplevas som känsliga. Jag har därför 
valt att presentera respondenterna som grupp och inte hänvisat till enskilda respondenter i 
studiens analyskapitel. Vem som säger vad anser jag inte heller vara relevant då jag inte studerar 
enskilda kvinnliga chefers upplevelser utan ser på dem som en enhet och istället framhåller 
likheter och skillnader som är av relevans för studien.  
 
Forskningsetiska principer har tagits i beaktande i utförandet av undersökningen. Nedan 
beskrivs principerna i korthet enligt Vetenskapsrådet (2002) samt hur jag har anpassat de i 
studien: 
 

1. Informationskravet innebär att forskaren skall informera om syftet med den aktuella 
forskningsuppgiften för de berörda. Jag har informerat om studiens syfte både i 
mailkonversation samt inledande vid intervjun. 

2. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen själva bestämmer över sin 
medverkan. Jag har frågat om intervjupersonen är där frivilligt, och informerar om att 
de själva får avbryta intervjun när som helst eller välja att inte svara. 

3. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla deltagare i undersökningen ska ges 
största möjliga konfidentialitet och obehöriga ska inte kunna ta del av 
personuppgifterna. Insamlade personuppgifter, som namn, mailadresser, inspelningar 
av ljud samt transkriberingar har raderats efter att studien är klar. Den enda som har haft 
tillgång till det inspelade materialet samt transkriberingar under studien är jag samt min 
handledare. Svaren i studien kan inte heller hänvisas till enskilda respondenter. 

4. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får 
användas för forskningsändamål. Informationen som har insamlats har enbart att 
använts i den presenterade studien. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
 
I detta kapitel kommer studiens empiriska material presenteras samt analyseras med hjälp av 
de tidigare presenterade teorierna och tidigare forskning. Detta för att beskriva vilka 
förutsättningar och hinder kvinnliga chefer inom musikbranschen upplever för att nå balans 
mellan arbetsliv och privatliv. Indelningen av rubrikerna utgår från teman som framkommit i 
studiens analys. Avslutningsvis sammanfattas det mest väsentliga som framkommit i analysen. 
 

5.1 Gränser och krav 
 
I studiens empiriska material framkommer att cheferna har olika nivåer av starka och svaga 
gränser mellan arbetslivet och privatlivet. Som Clark (2000) framhåller så är svaga gränser både 
genomträngliga och flexibla, och starka gränser är istället ogenomträngliga och icke flexibla. 
Clark (2000) menar också att gränserna mellan arbetslivet och privatlivet kan också vara 
antingen fysiska, tidsbestämda eller psykiska.  Cheferna beskriver att de har möjlighet att arbeta 
hemifrån, och flera av cheferna beskriver att de också behöver vara tillgängliga för arbete även 
utanför arbetstid för att hinna med de höga kraven i arbeten. Av den anledningen kan de fysiska 
och tidsbestämda gränserna definieras som svaga i familjelivsdomänen. En respondent 
framhåller att om man har ett arbete med höga krav som chefer ofta har kan svaga gränser vara 
en förutsättning för en balanserad tillvaro. 
 
”När man är egen och har projekt så är arbetsbördan väldigt hög. Samtidigt har man en frihet 
som gör att den kanske inte känns lika hög som om man har ett 9–17 jobb där någon bestämmer 
exakt vad man ska göra. Så känner jag iallafall. Är jag jättetrött kanske jag kan gå och lägga 
mig en stund och så kan jag jobba på lördag. Jag tycker om den typen av jobb.”  
 
Som Clark (2000) beskriver så är de svaga gränserna både genomträngliga och flexibla och 
blandas ofta samman i ett gränsland. Vidare menar författaren att om domänerna är för olika 
och har olika krav kan det uppstå konflikter i gränslandet, men om de istället är lika kan en 
integrering ske mellan de olika domänerna. Det respondenten beskriver är ett bra exempel på 
en integrering mellan de olika domänerna där de fysiska och tidsbestämda gränserna är svaga 
och bidrar med en flexibilitet för individen utan att skapa en konflikt.  
 
Däremot framhåller flera chefer att det är viktigt att de är på arbetet, på arbetsplatsen under 
arbetstid, för att kunna finnas till för sina anställda. På så sätt har cheferna ofta starka fysiska 
gränser i arbetslivsdomänen. Empirin visar också att de chefer som inte har ett starkt stöd 
hemifrån när det kommer till familjeliv har i högre utsträckning svagare gränser mellan arbete 
och privatliv än de som har ett starkt stöd. De jobbar oftare hemifrån eller till och med låter 
barnen följa med när det finns tillfälle. Det visar på en hög grad av egenkontroll, något som 
enligt Eklöf (2017) definieras som möjligheten till att påverka var och hur arbetet skall 
genomföras. En hög grad av egenkontroll kan hjälpa individen att hantera kraven i arbetet. 
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Kraven på en individ i arbete kan innebära fysiska krav, sociala krav och den tid som arbetet 
kräver menar Aronsson et al (2012). Empirin visar att cheferna har höga krav på tillgänglighet 
på sig i arbetet. De behöver finnas till för sina anställda, och för beslutsfattande och 
problemlösning. Att vara tillgänglig tar tid, och som tidigare nämnt tenderar kravet på 
tillgänglighet att ofta spilla över på familjelivet. Några av respondenterna försöker att hitta sätt 
att balansera tiden de lägger på arbete och familj. Även om de många gånger jobbar betydligt 
mer än 40 timmar i veckan så är de noga med att ta ledigt när det finns möjlighet, och att få 
tydliga förväntningar från sin arbetsgivare. Tidsrapporteringen är ett bra sätt att se över hur 
många timmar som har arbetats under året och är ett bra verktyg för chefer och arbetsgivare att 
sätta tidsbestämda gränser över tid. Tidsbestämda gränser är ogenomträngliga och inte flexibla 
enligt Clark (2000). 
 
”…jobb liksom, hela dagen. Inklusive lunchen. I princip alla dagar. Jag brukar vara klar på 
jobbet vid typ 17–18 tiden. Då åker jag hem igen och vi äter någon middag, sen brukar jag ofta 
ha mer jobb som… kanske sammanfatta något eller läsa in mig på något. ibland telefonsamtal 
och telefonmöten. Och så är det så igen och igen. Helgen är ofta hälften ledigt, hälften jobb 
(…) I snitt på året så jobbar jag ungefär 40 h per vecka. Jag är noga med det. Dels har jag 
avtalat med min arbetsgivare, även om jag är VD så ska jag inte jobba mer än vad man ska 
enligt lagen. Ett jobb kan ju vara oändligt. Det har varit viktigt för mig att ha en tydlig förväntan 
från min arbetsgivare (…) Och därför tidsrapporterar vi också, vilket är jättebra även privat, 
för att se vilken timbank man jobbat upp. Och då ser man när man behöver ta ledigt.” 
 
Tydliga förväntningar och tidsrapporteringen är ett bra exempel på kontroll, som definieras som 
en personlig resurs av Eklöf (2017) som kan balansera kraven i arbetet. Cheferna, som i detta 
fall också är föräldrar, beskriver kraven de upplever i familjelivet. Det är allt ifrån hämtning 
och lämning på förskola, hushållsarbete, fritidsaktiviteter samt närvaro med sina barn, partner 
och vänner.  
 
”Men de dem förväntar sig av mig att jag ska va snäll och trygg, barnen då, att jag ska ta hand 
om dem och deras grundläggande behov och sen även finnas där för dem om de är ledsna och 
behöver guidning.” 
 
Respondenterna framhåller att det framförallt är tiden och tillgängligheten som är viktig när det 
kommer till familjelivet. Empirin visar dock att arbetet tar mycket av chefernas tid överlag och 
att detta ofta spiller över på privatlivet. Det upplevs av respondenterna som att kraven i 
privatlivet inte hinns med och skapar stress. Eklöf (2017) menar att de krav som ställs också 
definieras av normer och av individens egna mål och förväntningar angående sin prestation. 
Flera respondenter beskriver både interna och externa förväntningar angående sin prestation, 
både i arbetslivet och privatlivet. De interna förväntningarna är vad vi förväntar av oss själva. 
De externa förväntningarna är vad andra förväntar sig av individen, vilket kan vara både utryckt 
av någon men också ett antagande från individen själv. En djupare analys kring hur dessa 
förväntningar kan ge sig till uttryck samt hur de är relaterade till genus kommer i avsnitt 5.5.   
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5.2 Gränsbevarare och stöd i privatlivet 
 
De chefer i studien som inte har ett starkt stöd hemifrån när det kommer till familjeliv tar i 
högre utsträckning hjälp av externa tjänster som barnpassning eller städhjälp för att hantera 
kraven i privatlivet. De söker också stöd för arbetsrelaterade händelser och problem utanför 
arbetsplatsen i form av vänner, terapeut eller mentor. Stödfaktorn i Karasek och Theorell (1990) 
modell går att anpassa även på stödet i chefernas privatliv. De olika typerna av stöd som 
definieras i modellen är instrumentellt stöd, emotionellt stöd, informationsstöd samt feedback. 
Städhjälp och barnpassning som framkommer i empirin är bra exempel på instrumentellt stöd. 
Instrumentellt stöd innebär att individen har tillgång till praktisk hjälp enligt Karasek och 
Theorell (1990). Stöd för händelser och problem är också exempel på emotionellt stöd, som 
enligt Karasek och Theorell (1990) innebär stöd att bearbeta emotionella påfrestningar. En 
respondent beskriver hur kontakten med en terapeut och en mentor fungerar som ett bra 
emotionellt stöd i privatlivet.  
 
”Jag går själv hos en terapeut varannan vecka. Och där kan jag prata av mig kring det som är 
hemskt… förutom privat terapi så har jag en mentor.”  
 
Empirin visar att de chefer som har ett starkt stöd hemifrån känner en stor lättnad så att de kan 
fokusera på de höga kraven som arbetet ställer och som ofta spiller över på privatlivet. Både 
cheferna och en eventuell partner fungerar som gränsbevarare som tillsammans formar gränser 
för deras gemensamma familjeliv. Clark (2000) beskriver att gränsbevarare förhandlar med 
gränsresenärer om var gränserna mellan domänerna går, och påverkar möjligheten att 
kontrollera domänen och gränserna. En respondent beskriver att partnern jobbar deltid och tar 
det största ansvaret hemma och för barnen. Det var en uppgörelse som har varit avgörande för 
att deras liv ska gå ihop och vara balanserat menar respondenten.  
 
”…nu när min man tar nästan allt ansvar för hemmet och barnen så är det en otroligt stor 
lättnad för mig. Även om vi typ delade lika så, förut, kände jag alltid dåligt samvete. (…) Det 
kändes inte meningsfullt. Det är ju viktigt för dem (läs barnen) att ha en vuxen närvarande även 
om de fixar att laga mat själv och tar hand om den lilla. Men det är ingen meningsfull tid eller 
någon vuxen att ventilera med. Det blir mer förvaring av dem tills vid kom hem. Det kändes 
inte bra”. 
 
Detta är ett bra exempel på instrumentellt stöd och avlastning av kraven i familjelivet. 
Instrumentellt stöd är som tidigare nämnt definierat av Karasek och Theorell (1990) som 
praktisk hjälp. Men empirin visar också bra exempel på emotionellt och känslomässigt stöd 
genom stöttning och uppmuntring från partnern att vara tillgänglig och lägga tid på arbetet även 
på kvällar och helger. Karasek och Theorell (1990) definierar det emotionella stödet som stöd 
att bearbeta emotionella påfrestningar.  
 
”Min man förväntar sig att jag ska vara närvarande. Men han har också stor förståelse för att 
jag inte är det så ofta.” 
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Clark (2000) framhåller också att andra domänmedlemmar kan öka gränsresenärens 
välbefinnande. Vidare menar författaren att eftersom de gränsresenärer som har 
domänmedlemmar som visar en hög förståelse för gränsresenärens ansvar i andra domäner samt 
högt engagemang bidrar till en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. Stödet i privatlivet 
framstår i studien som en viktig faktor för chefernas upplevelse av balans i arbetslivet och 
privatlivet.  
 

5.3 Gränsbevarare och stöd i arbetslivet 
 
I arbetet tar cheferna själva rollen som gränsbevarare, där de hjälper sina anställda och 
medarbetare att sätta gränser när det gäller tider och ansvar. Gränsbevarare som tidigare har 
beskrivits av Clark (2000) förhandlar med gränsresenär om var gränserna mellan domänerna 
går, och påverkar möjligheten att kontrollera domänen och gränserna. 
 
”…en som var väldigt ung som inte förstod det där med arbetstider, sådant tycker jag är 
jättebesvärligt (…) en jättebra person men då lite problem med det här med tider. Att förstå att 
man inte kan sitta med facebook i flera timmar eller vara ute och röka en timme. Det går inte." 
 
Cheferna tar också rollen som gränsbevarare för sig själva. De tar många gånger eget ansvar 
för sitt arbete och vad som ingår och under vilka tider, och står också till svars personligen om 
det finns mål som inte uppfylls. Cheferna har på så sätt en hög grad en egenkontroll i arbetet. 
Enligt Karasek och Theorell (1990) innebär egenkontroll individens möjligheter att påverka vad 
och hur arbete ska utföras och kan minska upplevelsen av stress. Men empirin visar att cheferna 
saknar det stöd som en annan gränsbevarare ger i arbetslivet. Som Clark (2000) framhåller kan 
en kontinuerlig kommunikation mellan gränsbevarare och gränsresenärer minska risken för 
rollkonflikter och för att skapa en förståelse för ansvar i andra domäner. Denna kommunikation 
saknar ofta cheferna och de får sällan feedback, som egna medarbetarsamtal, utvecklingssamtal 
eller gränssättningar. Det sociala stödet hade kunnat hjälpa cheferna att hantera kraven i arbetet 
på ett bättre sätt. Som Eklöf (2017) framhåller kan det sociala stödet både hjälpa att hantera 
krav och undvika stress och psykiska krav. Cheferna verkar inte heller förvänta sig att de ska 
få feedback på grund av rollen som de befinner sig i, även om det skulle behövas. 
 
”På pappret är det alltid styrelseordförande som är arbetsgivare i ett bolag, så är det ju. (…) 
Och de är ju inte utbildade för sådana saker. De kommer liksom 6 ggr om året och sitter i 
styrelsemöte. Att förvänta sig att de ska ha ett arbetsgivaransvar, det funkar inte riktigt så. Men 
jag känner att jag skulle behöva mer bekräftelse alltså. Det hade varit skönt. Jag vet inte hur 
jag ska få det faktiskt. Det har ju men rollen att göra.” 
 
Flera av cheferna är dock väldigt noga med att deras anställda eller medarbetare ska få feedback, 
och det framkommer att de har lättare för att sätta gränser för sina medarbetare än för sig själva 
som chefer. Det kan återigen ha med deras roll som gränsbevarare att göra, och att de saknar 
stöd och feedback som definierar förväntningarna gällande sin egen arbetssituation.  
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” Ni (medarbetarna) ska bara leverera som vi har möjlighet att leverera. Inte vara bättre än 
vad de (styrelsen eller uppdragsgivaren) förväntar sig varje gång. Då förväntar de sig bara 
ännu mer och ännu mer. Men sen leverera bra, men inte för bra, för då biter man sig bara själv 
i svansen. Men jag har svårt att relatera till mig själv. Jag har jättemycket ansvar i mina olika 
roller så jag kan inte säga att jag ”gör inte det här nu”, eller ”jag är trött jag kommer inte”. 
 

5.4 Identifiering och rollkonflikt 
 
Empirin visar exempel på där kraven i arbetslivet och privatlivet inte går att balansera utan att 
någon domän blir bortprioriterad. En respondent framhåller att hur man identifierar sig som 
person är också viktigt när det kommer till hur man väljer att leva och arbeta, och att i en 
chefsposition är det vanligt att ha höga krav på tillgänglighet och det är inte alltid möjligt att 
jobba deltid för att kunna spendera mer tid med familjen och möta de krav som ställs där.  
 
” (…) göra anpassningar som är individuella, och tänka hur vi vill leva vårt liv och jag tänker 
inte ett skit på vad andra tycker om det. Så kände jag inte när jag var yngre när jag fick mitt 
första barn, det är längesen, men hur man ska vara som mamma liksom. Eller om någon säger 
någonting om hur mkt jag jobbar, det rör mig inte i ryggen. Att ha en individuell anpassning 
efter sina egna värderingar är viktigt. Men det är ju jobbigt om det inte går att förverkliga. De 
senaste åren ville vi inte leva såhär men det gick inte att gå ner i arbetstid. Jag kunde absolut 
inte göra det, då hade jag fått säga upp mig. Det är jobbigt när ens värderingar inte stämmer 
överens med hur man lever tillslut.” 
 
Som respondenten beskriver så fanns det en stark önskan att ge barnen mer tid men det var inte 
möjligt utan att behöva säga upp sig från sitt jobb som chef. Clark (2000) framhåller vikten av 
att centrala deltagare i en domän identifierar sig med domänens krav, finner meningsfullhet i 
uppgifterna samt om de stämmer överens med självuppfattningen, för att en balans ska uppnås. 
I det här fallet så är gränserna i arbetslivsdomänen väldigt starka, vilket Clark (2000) definierar 
som ogenomträngliga och inte flexibla. Clark (2000) menar att om en gräns är starkare än den 
andra så är intresset hos individen och vilken domän som individen identifierar sig med 
avgörande för upplevelsen av balans. Respondenten visar tecken på att identifiera sig mest med 
familjelivsdomänen med svagast gränser vilket gör att situationen upplevs som obalanserad.  
 
Empirin ger också bra exempel då arbetslivet och privatlivet balanseras på ett bra sätt. För att 
jämföra beskriver en annan respondent att arbetet är förknippat med passion, stort engagemang 
och måluppfyllelse. Som Clark (2000) hävdar så upplevs en större balans om individen 
identifierar sig med domänen med starkast gränser. På samma sätt är gränserna starka i 
arbetslivsdomänen i detta fall men respondenten visar tecken på att identifiera sig just mest med 
arbetslivsdomänen, vilket gör att situationen upplevs som balanserad.  
 
”Ibland är det ju 16 timmars dagar. Klart, då är det lite jobbigt. Men jag är ju van vid det. Jag 
är egenföretagare liksom. Så jag är van vid att det är mycket timmar. Problemet är liksom om 
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man är passionerad och man vill göra någonting och man vill ha billboardettan då vet man att 
då måste man lägga ner jättemycket jobb.  Det är ett passionerat jobb liksom. Då kan man inte 
säga att det är jättejobbigt att jobba 16 timmarsdagar. Jag skulle ju inte göra det om jag inte 
var passionerad (…) Det är många olika saker, det är väldigt varierande. Jag lever ju såhär 
och det har jag gjort hela mitt liv. Det är bara så.” 
 
Clark (2000) hävdar att de som dagligen rör sig mellan dessa gränser får anpassa sitt fokus, sina 
mål och stil/karaktär för att möta kraven som de står inför. Vidare hävdar författaren att om det 
finns möjlighet att forma arbetslivet, familjelivet samt gränserna mellan dem går det att uppnå 
en balans, eller en tillfredsställelse och upplevelse av ett fungerande arbetsliv och familjeliv 
utan någon rollkonflikt.  
 
Som framkom i avsnitt 5.2 och 5.3 så har cheferna rollen som gränsbevarare i både arbetslivet 
och privatlivet. Cheferna borde ha stora möjligheter att forma både arbetslivet och familjelivet, 
då Clark (2000) beskriver att gränsbevarare kan påverka och kontrollera gränserna. Men flera 
chefer beskriver att arbetet ibland krockar med deras egen uppfattning om sig själva och hur de 
identifierar sig själva.  
 
”…du har skrivit på ett avtal, avtalet ser ut så här. Det är det här som ska efterlevas och det är 
min skyldighet som chef att se till att du gör det. Och lyder du inte det här så kan du förlora 
jobbet. Så är det, och så ser verkligheten ut. Men jag försöker vara väldigt snäll när jag säger 
det. För om inte jag är snäll, så tycker inte jag om mig. Hehe. Och då blir det väldigt besvärligt. 
Jag är inte en sträng person så men jag tycker inte om när folk inte sköter sitt jobb.” 
 
Flera av cheferna beskriver också att andras förväntningar på hur kvinnor ska vara som 
mammor påverkar deras egna förväntningar på sin roll som mamma. Eklöf (2017) styrker detta 
och beskriver att krav definieras även utav normer och värderingar och individens egna mål och 
förväntningar angående sin prestation. Det gör att föräldrarollen i förhållande till en karriär eller 
en chefsposition också kan skapa en rollkonflikt. 
 
”Jag tycker att det är lite orättvist med livet. Ekonomiskt så har man minst ekonomi när man 
är ung och ska jobba som mest. Man måste då få in pengarna och ta alla jobb och man har… 
folk som säger att man försakar barnen… Men det gör man ju inte, man måste få in pengar till 
mat och bostad och så. Medans nu när jag är över 50 då har man ju samlat på sig ett kapital 
och betalat av lite lån. Och då kan man göra detta som man egentligen skulle önskat kunna 
göra som ung.” 
 

5.5 Förväntningar och genus 
 
Flera av cheferna beskriver att de upplever att de behöver prestera mer än sina manliga kollegor 
för att bevisa att man klarar av chefsrollen. Som Gillberg (2018) beskriver är chefsrollen 
mansdominerad och skapad ur manliga drag, vilket gör att kvinnor får kämpa hårt för att bevisa 
att de är lika bra eller bra på ett annat sätt än männen i samma roll. En respondent menar att 
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förväntningarna på de kvinnliga cheferna i branschen bidrar till en ökad stress för att de 
upplever att de måste bevisa sin kompetens inom områden som normalt inte tillhör den 
traditionella kvinnorollen.  
 
”Men kvinnor ska vara tydliga, raka, starka, och omhändertagande, relationsbyggande och 
taktiska, strategiska, pålästa osv. Självklart finns det män som har allting. Men förväntningarna 
är inte desamma. Män kan leverera mycket lägre men ändå ha bättre betalt och blir hyllade för 
det. Det kan vara ett hinder då. Det räcker inte att bara prestera normalt. Jag kan känna att 
eftersom det är så få kvinnliga chefer i våran bransch, bara 20%, så måste man vara dubbelt 
så bra för att bevisa att kvinnor visst kan det. Kvinnor kan visst förhandla, kvinnor kan visst 
vara hårda, kvinnor kan visst vara tydliga och raka. Allt det där som inte ligger i kvinnorollen 
traditionellt. Det kan jag känna är en dubbelstress som jag tror kvinnor har. Men jag har inte 
pratat om det med männen. De är. Vi anpassar oss till deras landskap. Det är väldigt 
energikrävande.” 
 
Gillberg (2018) beskriver också att chefsrollen eller ledarrollen stämmer väl överens med 
manligt könsmärkta företeelser som makt och auktoritet. Eftersom kvinnor många gånger ses 
som mannens motsats kan det få konsekvenser i situationer när dessa faktorer är viktiga och 
kvinnan kan istället framstå som bristfälliga i relation till den manliga normen. En respondent 
beskriver just detta att det framförallt upplevs som att kvinnor inte tillåts att ha brister, till 
skillnad från männen.  
 
”Som om en manlig chef är 20% bra så tycker man att de där 80% som saknas ändå är ok. Om 
vi har lite tålamod kommer det ändå att lösa sig. Men om man är kvinna och är 80% bra så 
tänker man vilken inkompetent person, henne måste vi göra oss av med illa kvickt innan hon 
orsakar skada för oss.” 
 
Som Gillberg (2018) hävdar läggs det en betydelse i könstillhörigheten som inte kan förklaras 
enbart av det biologiska könet, utan det socialt och kulturellt konstruerade könet, där både 
kvinnor och män är med och skapar och upprätthåller ett genussystem som formar oss i livet 
och våra föreställningar och förväntningar. Genom att fortsätta prestera mera än sina manliga 
kollegor fortsätter de kvinnliga cheferna att upprätthålla ett genussystem. Men på samma sätt 
fortsätter också förväntningarna på de kvinnliga cheferna från deras omgivning att vara höga 
vilket kan göra att en lägre prestation inte är möjlig utan att det får konsekvenser.   
 
En respondent beskriver hur både hennes personlighet och hennes roll i arbetslivet är grunden 
till ett högt engagemang och ansvar i arbetet, där misskötsel av arbetsuppgifterna inte skulle 
tolereras för hennes del.  
 
”Jag tycker att det är helt oseriöst att slarva igenom saker när man är förtroendevald och 
representerar många andra personer. Det ligger nog i ens person men också i rollen att vara 
seriös. Och det kräver sin tid. Sen tycker jag, nu intervjuar du bara kvinnor va? Då tycker jag 
att män är mer slarviga med sådana grejer. Och de ges utrymme att vara det också. De är ingen 
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som straffar dem om de kommer oförberedda. Det kanske är någon som säger något men de 
har mycket större marginaler att missköta sina jobb tillskillnad från oss kvinnor.” 
 
Här beskriver respondenten både vad hon förväntar av sig själv men också vad omgivningen 
förväntar sig av henne. Som Gillberg (2018) beskriver så skapas förväntningarna genom 
interaktionen mellan individer och deras omgivning, och förväntningsstrukturen formas av att 
omgivningen projicerar förväntningar på oss beroende på vilket kön vi tillskrivs, som individen 
sedan internaliserar och utformar egna förväntningar genom. Resonemanget tyder på att 
individens förväntningar på sig själv skapas ur omgivningens förväntningar på individen, och 
inte tvärt om. Majoriteten av cheferna i studien beskriver att de är på grund av deras personlighet 
som de tar stort ansvar och behöver ha kontroll över sitt arbetsliv och familjeliv, men den 
tidigare forskningen pekar på att det i grund och botten kommer från omgivningens 
förväntningar.   
 
Empirin visar också att de kvinnliga cheferna tar stort ansvar för jämställdhetsarbetet i 
familjelivet, även om det i dagsläget upplevs som jämställt av de flesta respondenterna.  
 
”Nu har ju vi en annan ansvarsfördelning hemma men i början av vårat förhållande var det 
inte så. Jag fick kämpa mig till det, slagit med allt jag har för en jämlik relation. De flesta 
verkar ha det så. Det kommer inte automatiskt. Kvinnorna har också ansvaret för 
jämställdhetsarbetet hemma. Jag tror det kanske kan vara så att män uttalar att de vill ha en 
jämställd relation och att de ska ha halva föräldraledigheten och att det är viktigt med bra 
relation med barnet. Jobbet är inte allt. Det är ju en stor värderingsförskjutning att männen är 
mer familjeorienterade på ett annat sätt istället för bara karriärorienterade, men att det 
verkligen ska bli jämställt verkar hänga på kvinnorna, även hemma. Så har det varit hos oss 
också, nu är det inte så men det kom inte av sig själv.” 
 
Även detta kan kopplas till det Gillberg (2018) benämner som förväntningsstrukturer som 
omgivningen och individen själv förhåller sig till. I detta fall är det förväntningsstrukturen kring 
hur kvinnor är i rollen som mammor, snarare än chefer, som formar omgivningens 
förväntningar och deras förväntningar av sig själva. Sammantaget verkar det vara 
kombinationen av individens egna förväntningar på sig själv både i arbetslivet och familjelivet 
som är avgörande för upplevelsen av balans. Empirin visar exempel på där de egna 
förväntningarna över sin prestation har varit så höga att det har gått ut över hälsan.  
 
”Det är nog min superhjältekraft tror jag. Jag ser mig lite som en ninja, på att lösa saker utan 
att det påverkar mig negativt. Jag har också lärt mig genom åren, jag har gått in i väggen två 
gånger. En gång efter studenten när jag startade eget, och en gång senare när jag var 26 för 
att jag inte var så tydlig med förväntningarna på mig själv. Jag satte inte tydliga gränser och 
var ganska hård mot mig själv. Jag drev in mig själv i väggen, det kan jag inte skylla på någon 
annan. Men för att jag ska må bra så började jag träna, och för att jag ska må bra så behöver 
jag ha balans i arbetsliv och privatliv och jag behöver min terapeut som jag träffar en gång i 
månaden. Jag behöver vårda mig själv väldigt mycket. Det har jag lärt mig att det är ok, och 



 

26 
 

att jag inte är konstig eller onormal för det. Jag får vara det, jag får ta hand om mig själv! Om 
jag mår bra verkar alla andra också må bra, konstigt haha.” 
 
Respondenten lyfter här fram vikten av att sätta gränser för sig själv. Som Gillberg (2018) 
beskriver så speglar strukturen i samhället förväntningar på vad omgivningen anser borde göras. 
Av den anledningen kan det vara svårt för individerna att veta vart det är rimligt att sätta 
gränserna.  Som individ, och i detta fallet också kvinna, krockar dessa förväntningar med vad 
som faktiskt kan göras utan att gå ut över individens hälsa. Empirin visar också exempel på att 
sätta sig själv och sin hälsa främst ibland upplevs som egoistiskt, inte tillåtet eller ”fel”. 
 
”Mina egna förväntningar är att jag, när jag kommer hem efter en arbetsdag, att jag ska ha 
energi kvar att ge mina barn och min man. Att jag får betydelsefulla relationer med dem, eller 
bevarar dem. Sen att jag får, om man får vara egoistisk, hämta energi och vara lugn.” 
 

5.6 Sammanfattning 
 
I analysen framkommer det att förväntningar kan ses som en typ av krav. Det styrks också av 
Eklöf (2017) som framhåller att definitionen av krav även inkluderar normer samt individens 
egna mål och förväntningar angående sin prestation. Cheferna beskriver både interna 
förväntningar som de förväntningar som de själva har angående sin egen prestation, samt 
externa förväntningar som är de förväntningar andra har på dem. De externa förväntningarna 
kan vara både utryckt av någon men också ett antagande från individen själv. Förväntningarna 
på individen är ett resultat av den samhällsstruktur som vi lever i menar Gillberg (2018). 
Författaren beskriver att erfarenheter som individen bär med sig genom livet utgår från dess 
tillskrivna kön och påverkar förväntningarna från omgivningen och i slutändan även individen 
själv. Analysen tyder på att individens förväntningar på sig själv skapas ur omgivningens 
förväntningar på individen, och inte tvärt om.  
 
Analysen pekar också på att det är höga krav på tillgänglighet i chefsrollen och det är ibland 
svårt för respondenterna att möta kraven i familjelivet. Förväntningarna på respondenterna 
påverkas av deras olika roller som chef, förälder och kvinna. Gillberg (2018) hävdar att män 
generellt sätt tillhör en grupp som värderas högre än kvinnor, vilket påverkar kvinnors 
tolkningar av sina prestationer. Exempelvis så kan kvinnors möjligheter att få erkännande i 
situationer där makt och auktoritet är viktiga faktorer, som i en chefsroll, vara begränsade på 
grund av att kvinnan ofta ses som mannens motsats. Kvinnor kan istället framstå som 
bristfälliga i relation till den manliga normen och konstruktionen av ledaren, och den uteblivna 
framgången kan tolkas som ett resultat personliga tillkortakommanden (Gillberg, 2018). En 
konsekvens är att kvinnorna upplever att de förväntas prestera mera än män i samma roller. 
 
Genom att fortsätta prestera mera än sina manliga kollegor fortsätter de kvinnliga cheferna att 
upprätthålla ett genussystem. Gillberg (2018) definierar genussystement som det socialt och 
kulturellt konstruerade könet som både kvinnor och män är med och upprätthåller som formar 
våra förväntningar. Men på samma sätt fortsätter också förväntningarna på de kvinnliga 
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cheferna från deras omgivning att vara höga vilket kan göra att en lägre prestation inte är möjlig 
utan att det får konsekvenser.   
 
Eftersom den generella synen på hur en kvinna ska vara som mamma inte alltid stämmer 
överens med den generella synen på hur en chef ska vara, så uttrycker några av respondenterna 
en rollkonflikt som kan skapa obalans. Clark (2000) beskriver att om gränserna mellan 
domänerna är olika starka så är intresset hos individen och vilken domän som individen 
identifierar sig med avgörande för upplevelsen av balans. Författaren menar att om individen 
identifierar sig med domänen med starkast gränser så upplevs en större balans mellan arbetsliv 
och familjeliv, men om individen identifierar sig med domänen med svagast gränser upplevs 
istället en obalans. Analysen visar att några respondenterna tenderar att identifiera sig med 
familjelivsdomänen och rollen som mamma, som i studien visar sig ha svagast gränser, och 
således upplever en obalans. Medan en annan respondent tydligt visar en identifiering med 
arbetslivsdomänen, som i studien visar sig ha starkast gränser, och upplever heller ingen 
obalans.  
 
För de respondenter som beskriver en obalans verkar det i analysen vara kombinationen av 
individens egna förväntningar på sig själv både i arbetslivet och familjelivet som är avgörande, 
och då framstår stödet i privatlivet som en viktig faktor för chefernas upplevelse av balans i 
arbetslivet och privatlivet. Karasek och Theorell (1990) beskriver i sin modell hur ett bra 
fungerade stöd kan hantera krav och minska upplevelsen av stress. Genom att inkludera 
privatlivet i modellen går de att urskilja de olika typerna av stöd i båda domänerna, 
familjelivsdomänen och arbetslivdomänen.  
 
Det sociala stödet omfattar fyra aspekter; instrumentellt stöd, emotionellt stöd, 
informationsstöd samt feedback (Karasek och Theorell, 1990). Analysen visar att gällande 
ökade krav i arbetslivet är det vanligaste stödet på arbetsplatsen instrumentellt stöd, 
informationsstöd och feedback, medan det vanligaste stödet i privatlivet är emotionellt stöd och 
feedback i samma situation.  
 
Analysen visar även att gällande ökade krav i familjelivet är det vanligaste stödet på 
arbetsplatsen instrumentellt stöd så som avlastning i vissa uppgifter eller ökade möjligheter att 
jobba hemifrån med så kallade svaga gränser mellan arbetsliv och familjeliv, som definieras av 
Clark (2000). I familjelivet är det vanligaste stödet instrumentellt stöd i form av avlastning från 
hushållssysslor och ansvar över barn, samt emotionellt stöd och feedback som oftast visar sig i 
stort stöd och förståelse för chefernas arbetsbörda.  
 
Gränsbevarare på arbetsplatsen verkar ofta vara cheferna själva visar analysen, vilket gör att 
det har större kontroll över var gränserna går i den domänen. Gränsbevarare som tidigare har 
beskrivits av Clark (2000) har möjligheten att kontrollera domänen och gränserna. Cheferna 
har på så sätt en hög grad en egenkontroll i arbetet. Enligt Karasek och Theorell (1990) innebär 
egenkontroll individens möjligheter att påverka vad och hur arbete ska utföras och kan minska 
upplevelsen av stress. Men analysen visar att när cheferna tar rollen som gränsbevarare för sig 
själva i arbetslivet saknar de samtidigt det stöd som en annan gränsbevarare ger. De visar sig i 
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att det är lättare för dem att sätta gränser för sina medarbetare än för sig själva som chefer vilket 
kan grunda sig i att de saknar stöd och feedback som definierar förväntningarna gällande sin 
egen arbetssituation. 
 
I privatlivet är det ofta chefernas partner som är gränsbevarare tillsammans med cheferna där 
de i samtal sätter gränserna och vilka förväntningarna är. Analysen visar att partners har en stor 
roll i hur bra balansen upplevs av cheferna. Det stöds också av Karasek och Theorell (1990) 
som beskriver hur ett bra fungerade stöd kan hantera krav och minska upplevelsen av stress. De 
respondenter som inte har en partner får istället instrumentellt stöd av till exempel extern 
städhjälp eller barnpassning.  
 
Alla respondenterna framhåller att arbetet tenderar att spilla över mer på privatlivet än vice 
versa och analysen visar tydligt att stödfunktionerna i privatlivet är av stor vikt för upplevelsen 
av stress. Men precis som Dellve & Eriksson (2016) hävdar så kan det sociala stödet i 
kombination med höga kontrollmöjligheter inte kompensera för alltför höga krav, utan att 
påverka individens hälsa negativt.  
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6 SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 
 
I detta kapitel kommer studiens syfte och frågeställningar att besvaras utifrån studiens resultat 
och analys och presenteras som slutsatser. Syftet med studien är att beskriva vilka 
förutsättningar och hinder kvinnliga chefer inom musikbranschen upplever för att nå balans 
mellan arbetsliv och privatliv. De frågeställningar som tillämpats för att besvara syftet är: 
Vilka förväntningar upplever cheferna att det finns på dem i arbetslivet respektive privatlivet? 
Vilka förutsättningar och hinder upplever cheferna finns för att möta förväntningarna från 
arbetslivet respektive privatlivet, och hur påverkar det deras upplevelse av balans? Vidare 
diskuteras studiens slutsatser i relation till tidigare teoridiskussion och avslutas med förslag 
till vidare forskning.  
 

6.1 Slutsatser 
 
Vilka förväntningar upplever cheferna att det finns på dem i arbetslivet respektive privatlivet? 
 
Studien visar att förväntningarna på de kvinnliga cheferna i musikbranschen påverkas av deras 
olika roller som chef, som förälder och som kvinna. I arbetslivet upplever cheferna att de 
förväntas vara tillgängliga för sina anställda på arbetsplatsen, och för beslutsfattande och 
problemlösning. De upplever också att de behöver vara tillgängliga för arbete även utanför 
arbetstid för att hinna med de höga kraven i sina arbeten. Studien visar att förväntningarna 
påverkas av att de är just kvinnor i en chefsroll, och en konsekvens är att de ofta upplever att 
de förväntas prestera mera än män i samma roller. Genom att också fortsätta prestera mera än 
sina manliga kollegor fortsätter de kvinnliga cheferna att upprätthålla ett genussystem, som 
både män och kvinnor är med och formar och upprätthåller. Men på samma sätt fortsätter också 
förväntningarna på de kvinnliga cheferna från deras omgivning att vara höga vilket kan göra att 
en lägre prestation inte är möjlig utan att det får konsekvenser.   
 
I familjelivet upplever respondenterna att det framförallt är tiden och tillgängligheten som är 
viktigt när det kommer till förväntningar i familjelivet, men också hämtning och lämning på 
förskola, hushållsarbete, fritidsaktiviteter samt närvaro med sina barn, partner och vänner. 
Studien visar dock att arbetet tar mycket av chefernas tid överlag och att det ofta spiller över på 
privatlivet. Det upplevs av respondenterna som att kraven i privatlivet ofta inte hinns med. Här 
är det förväntningsstrukturen kring hur kvinnor är i rollen som föräldrar som formar 
omgivningens förväntningar och kvinnornas förväntningar på sig själva.  
 
I studien definieras förväntningar både som interna förväntningar och externa förväntningar. 
De interna förväntningarna är de förväntningar som individen själv har angående sin egen 
prestation, samt externa förväntningar som är de förväntningar andra har på dem. De externa 
förväntningarna kan vara både utryckt av någon men också ett antagande från individen själv. 
Individens förväntningar på sig själv skapas ur omgivningens förväntningar på individen, och 
inte tvärtom.  
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Vilka förutsättningar och hinder upplever cheferna finns för att möta förväntningarna från 
arbetslivet respektive privatlivet, och hur påverkar det deras upplevelse av balans?  
 
Studien visar att domänernas gränser kan ses som antingen en förutsättning eller ett hinder för 
upplevelsen av balans, beroende på vilken domän individen identifierar sig mest med. I studien 
tenderar gränserna i arbetslivet vara starka och gränserna i familjelivet att vara svaga. De 
kvinnliga chefer som identifierade sig mest med familjelivet och rollen som mamma upplevde 
ofta en obalans. De kvinnliga chefer som identifierade sig mest med arbetslivet och rollen som 
chef upplevde oftare balans. Vilken roll de kvinnliga cheferna i studien identifierar sig mest 
med visar sig vara avgörande för upplevelsen av balans, och en slutsats är att det är på grund 
av att förväntningarna i rollen som de identifierar sig med tenderar att vara starkast.  
 
När en obalans upplevs visar studien att det är kombinationen av individens egna förväntningar 
på sig själv både i arbetslivet och i familjelivet som är avgörande. I det läget är stödet i 
privatlivet en viktig faktor för chefernas upplevelse av balans i arbetslivet och privatlivet. 
Studien visar att stöd i privatlivet kan fås för att hjälpa individerna både i arbetslivet och i 
privatlivet. Stödet för kraven och förväntningarna i arbetslivet är emotionellt stöd och feedback. 
Stödet för kraven och förväntningarna i privatlivet är instrumentellt stöd i form av avlastning 
från hushållssysslor och ansvar över barn, samt emotionellt stöd och feedback som oftast visar 
sig i stort stöd och förståelse för chefernas arbetsbörda.  
 
Studien visar att arbetet tenderar att spilla över mer på privatlivet än vice versa och att 
stödfunktionerna i privatlivet är av stor vikt för upplevelsen av balans. Sammantaget visar 
studien att kombinationen av individens egna förväntningar på sig själv både i arbetslivet och 
familjelivet är avgörande för upplevelsen av balans. Studien visar också exempel på där de egna 
förväntningarna över sin prestation har varit så höga att det har gått ut över hälsan, framförallt 
för de som främst identifierar sig med privatlivet.  
 

6.2 Diskussion  
 
Som Emsli och Hunt (2009) beskriver så uppstod uppdelningen mellan arbetsliv och familjeliv 
under industrialiseringen på 1800-talet och dess ideologi om separata sfärer för arbetande män 
och hemmafruar. Idag kan det dock finnas en eller flera arbetande i en familj och de separata 
sfärerna är inte längre tydligt uppdelade utan blandas ihop med ansvar i de båda, något vi också 
ser i forskningen kring work life balance. Under lång tid har det vanligaste förhållningssättet 
till work life balance definierats som frånvaro av konflikt mellan arbetsliv och familjeliv samt 
en berikad vardag, men det ”globala” förhållningssättet till work life balance har på senare tid 
fått dragkraft vilket innebär en övergripande granskning av relationen mellan arbetsliv och 
familjeliv (Roberson, Lautsch och Hannah, 2019). 
 
Min studie visar att på grund av domänernas karaktär, som Clark (2000) presenterar som 
arbetslivsdomänen och familjelivsdomänen, så tenderar arbetslivet att spilla över på privatlivet 
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i större utsträckning på grund av hur gränserna är definierade. En tidigare studie gjordes av 
Karasek & Theorell (1990) som tar upp hälsa i förhållande till både arbetslivet och familjelivet, 
där de hävdar att arbetsförhållanden är mer framträdande än familjeförhållanden när de kommer 
till individens hälsa, på grund av att effekterna av arbetsförhållandena påverkar privatlivet. Men 
det betyder inte nödvändigtvis att arbetslivet är mer avgörande för individens hälsa. Min studie 
visar att faktorer i både arbetslivet och familjelivet kan påverka den upplevda balansen och 
individens hälsa. 
 
Genom att inkludera privatlivet i Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell går 
de att urskilja de olika typerna av stöd i både arbetslivet och privatlivet. Det sociala stödet 
omfattar fyra aspekter; instrumentellt stöd, emotionellt stöd, informationsstöd samt feedback 
(Karasek och Theorell, 1990). Min studie visar exempel på instrumentellt stöd, emotionellt stöd 
och feedback som en individ kan få i sitt privatliv för att hantera krav och förväntningar i både 
arbetslivet och privatlivet.  
 
Det går också att urskilja kontrollfaktorn som definieras av Karasek och Theorell (1990) i 
privatlivet. Med hjälp av Clarks (2000) work/life border theory kan de kvinnliga cheferna i 
studien beskrivas som gränsbevarare, både i arbetslivet och familjelivet, som enligt teorin har 
möjligheten att kontrollera domänen och gränserna. Cheferna har på så sätt en hög grad en 
egenkontroll i båda domäner. Att förstå och få tydliga förväntningar på sig själv från 
omgivningen verkar ge individen mer egenkontroll över sin situation för att då finns 
möjligheten att ha tydliga mål. Som Karasek & Theorell (1990) beskriver så har kontrollfaktorn 
en möjlighet att minska upplevelsen av stress. Men förväntningarna kan också ses som krav. 
Höga kontrollmöjligheter och ett bra socialt stöd ger en ökad förmåga att hantera kraven, men 
kan inte kompensera för allt för höga krav som i sin tur kan påverka individens hälsa och 
upplevelse av stress (Dellve & Eriksson, 2016). 
 
På samma sätt som Emsli och Hunt (2009) kritiserar work/life border teorin (Clark, 2000) för 
att sakna perspektivet genus, vill jag rikta samma kritik mot krav-kontroll-stödmodellen 
(Karasek och Theorell, 1990). Min studie visar att förväntningarna, det vill säga kraven, på 
kvinnorna i chefspositioner är högre än för män i samma roller, och på samma sätt är 
förväntningarna högre i familjelivet på grund av hur samhällsstrukturen ser ut och vilka 
förväntningar som ställs på arbetande kvinnor som också är föräldrar. Om krav-kontroll-
stödmodellen (Karasek och Theorell, 1990) även skulle utökas med faktorer i både arbetslivet 
och familjelivet bör man kunna diskutera om kombinationerna och nivåerna blir antingen 
hälsofrämjande eller hälsofarliga på ett mer övergripande sätt som är mer i linje med det 
”globala” förhållningssättet inom forskningen av work life balance som innebär en 
övergripande granskning av relationen mellan arbetsliv och familjeliv. 
 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Denna studie har enbart studerat kvinnor i en chefsposition i musikbranschen och har inte 
studerat män eller individer i andra positioner i branschen. Förslag på vidare forskning skulle 
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därför kunna inkludera eller jämföras med dessa individer för att ge en tydligare bild av work 
life balance i musikbranschen. Kritiken mot krav-kontroll-stödmodellen av Karasek och 
Theorell (1990) är enbart baserad på denna studie och därför skulle liknande studier i andra 
yrkesgrupper och branscher varit intressant för att se om liknande förutsättningar finns.  



 

 
 

Käll-	och	litteraturförteckning 
 
Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M. & Torbiörn, I. (2012). 
Arbets- och organisationspsykologi. Stockholm: Natur & Kultur (464 s) 
 
Angelov, N., Johansson, P., Lindahl, E. och Lindström, E. (2011), Kvinnors och mäns 
sjukfrånvaro, IFAU-rapport 2011:2. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering 
 
Bergman, A. (2011). Otillräcklighet - den passionerade exploateringens bittra eftersmak i 
Bergqvist, T., Gillberg, G. & Ivarsson, L., (red) Arbete: passion och exploatering. Växjö: 
Linnéuniversitetet 
 
Bergman, A., Karlsson, J. Ch & Gonäs, L. (2013) Ett jämlikt arbetsliv – Tankar om det 
möjliga, det troliga och det önskvärda. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 19, nr 4. 
 
Bolton, S. C. & Wibberley, G. (2007). Best companies, best practice and dignity at work. I 
Bolton, S. C. (red.) Dimensions of Dignity at Work. London: Elsevier (250 s). 
 
Bygren, M. & Gähler, M. (2007). Kvinnors underrepresentation på chefspositioner - en 
familjeangelägenhet? IFAU-rapport 2007:25. Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering 
 
Clark, S. C. (2000). Work/Family Border Theory: A New Theory of Work/Family Balance. 
Human Relations, 53:747. DOI: 10.1177/0018726700536001 
 
Corbin, J. M. & Strauss, a. (2008) Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures 
for Developing Grounded Theory. Los Angeles: SAGE Publications Inc. 
 
Danermark, B., Ekström, M. & Karlsson, J. Ch. (2018). Att förklara samhället. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Denscombe, M. (2017). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur.  
 
Emsli, C. & Hunt, K. (2009). ’Live to Work’ or ‘Work to Live’? A Qualitative Study of 
Gender and Work–life Balance among Men and Women in Mid‐life. Gender, work and 
organization. 16(1), 151-172. DOI: 10.1111/j.1468-0432.2008.00434.x 
 
Håkansson, C. (2014). Att lösa livspusslet – tidsrestriktioner, teknisk utveckling och kvinnors 
arbetsutbud. Ekonomisk debatt 2014:01 årgång 42.  
 



 

 
 

Karasek, R. & Theorell. T. (1990) Healthy work: stress, productivity and the reconstruction of 
working life. New York, N.Y.: Basic Books. 
 
Lindwall, U & Olsson-Bohlin, C. (2016). Sjukskrivning för reaktioner på svår stress ökar 
mest. Psykisk ohälsa - Korta analyser 2016:2. Försäkringskassan. 
 
Muhonen, T. (2012). Stress, coping och hälsa under kvinnliga chefers och specialisters 
karriärer. Arbete och hälsa, 46(5). 
 
Musiksverige (u.å.). Så här ser det ut. Hämtad 2019-04-11 från 
https://www.musiksverige.org/jamstalldhet 
 
Patel, R. & Davidson, B. (2019). Forskningsmetodikens grunder - att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  
 
Schermer, G. I. (2019, maj). Kvinnor i chefsposition. Ekonomifakta. Tillgänglig: 
https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/jamstalldhet/kvinnor-i-chefsposition/ 
 
Stressforskningsinstitutet (2015). Stressforskningsinstitutets temablad - Arbete och 
självrapporterad hälsa bland svenska kvinnor och män. Stressforskningsinstitutet. 
 
Robertson, K., Lautsch, B., Hannah, D. (2019). Role negotiation and systems-level work-life 
balance. Personnel Review, Vol.48(2), pp.570-594. DOI 10.1108/PR-11-2016-0308 
 
Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk och vetenskaplig 
forskning. ISBN:91-7307-008-4. Vetenskapsrådet.  
 
Zetterblom, M. (2019, februari). Stor ökning av chefer som mår dåligt. Arbetsliv. Tillgänglig: 
https://www.prevent.se/arbetsliv/ledarskap1/2019/stor-okning-av-chefer-som-mar-daligt/ 
 
Åman, M. (2018, maj). När chefen är stressad påverkas hela arbetsplatsen. Dagens samhälle. 
Tillgänglig: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/nar-chefen-ar-stressad-paverkas-hela-
arbetsplatsen-21984 
 
 
 
  



 

 
 

Bilaga	1	–	Intervjuguide	
	
Kan du berätta lite kort om dig själv och vad du jobbar med?  
 
Hur länge har du arbetat i denna rollen? 
 
Kan du berätta lite kort om hur ditt familjeliv ser ut? 
 
Hur ser en vanlig dag ut för dig? - Från att du går upp till att du går och lägger dig. 
 
Hur upplever du arbetsbördan i ditt jobb?  
 
Hur ser förväntningarna ut på dig i ditt jobb?  
 
Hur ser förväntningarna ut på dig i privatlivet?  
 
Upplever du att du har tillräckligt med tid för att kunna möta förväntningarna? (hemma och på 
jobbet)  
 
Om du någon gång upplever att du inte har tillräckligt med tid för att möta förväntningarna i 
något avseende, vad gör du då?  
 
Vilka förutsättningar har du för att kunna balansera arbetsliv och privatliv? (Hemma och på 
jobbet)  
 
Vilka hinder upplever du finns för att kunna balansera arbetsliv och privatliv? (Hemma och på 
jobbet)  
 
Finns det något annat du trodde jag skulle fråga som jag inte har gjort?  
  



 

 
 

Bilaga	2	-	Missivbrev	
 
Hej, 
 
Jag heter Josefine Johansson och studerar arbetsvetenskap på Borås högskola. Nu under våren 
skriver jag min magisteruppsats som främst kommer att handla om work life balance eller 
"livspusslet" som det kallas på svenska. Specifikt kommer jag att titta närmare på upplevelser 
av work life balance hos kvinnliga chefer i musikbranschen.  
 
Jag har valt den här inriktningen då jag själv varit yrkesverksam i branschen i flera år, dock 
inte som chef, och jag vill undersöka bakomliggande mekanismer som formar branschen och 
människorna i den som kan vara en fördel eller en nackdel för en balanserad tillvaro. 
Musikbranschen är en mansdominerad bransch och en rapport av Musiksverige från 2017 
visar att kvinnor samt svenskar med utrikes bakgrund är dåligt representerade i 
beslutsfattande positioner. Sverige är ett föregångsland vad gäller jämställdhet som strävar 
efter att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar i yrkeslivet, men också för att dela på 
ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet. Men kvinnor drar ofta fortfarande de tyngre lasset 
gällande hushållsarbete och ansvar för omsorg av barn, sjuka och äldre. Av den anledningen 
vill jag gärna göra intervjuer med kvinnor som har en chefsposition i branschen, och som har 
barn, för att prata om upplevelser av work life balance.  
 
Intervjun kommer att vara ca 45 minuter lång. Det kommer att finnas tillfälle att göra 
intervjuer personligen i Stockholm under vecka 17 eller 18. Vilka datum det blir bestäms 
längre fram. Ifall just dessa veckor inte passar finns det möjlighet att göra intervjun via skype. 
Jag hade uppskattat om du hade velat hjälpa mig genom att ställa upp för en intervju!  
 
Vänliga hälsningar, 
Josefine Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


