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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Carina Holmgren som hjälpt oss längst med hela 

processen.  Hon har sett till att vår studie utvecklats genom värdefulla kommentarer och 

snabb återkoppling, och hon har framför allt varit ett stort stöd. Vi vill även tacka vår 

examinator Frederic Bill som också funnit där under studiens gång och hjälpt till med 

förbättringsförslag som gjort att vår studie blivit bättre.  

  

Ett stort tack riktas även till våra intervjurespondenter som deltog i vår studie och ville dela 

med sig av sina inspirerande karriärberättelser. Utan er medverkan hade vi inte kunnat 

genomföra denna undersökning.  Tack för det stora intresse och engagemang som visats för 

vår studie samt för ämnet kvinnor och ledarskap. Vi är mycket medvetna om att vi inte är 

ensamma om att brinna för detta viktiga och aktuella ämne. Efter avslutad studie har vårt 

intresse växt, något som våra fantastiska intervjurespondenter har varit med och bidragit till.  

Det har varit lärorikt att få träffa er och att få ta del av era erfarenheter. Återigen, ett stort tack 

för er tid! 
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Sammanfattning 
Denna kandidatuppsats inom företagsekonomi är en kvalitativ studie som inriktar sig på 

ämnet kvinnor och ledarskap. Studien belyser och problematiserar betydelsen av normen 

kring ledarskap och föreställningar om manlighet. Flera forskare har uppmärksammat att 

normer som präglar ledarskap innehåller maskulina undertoner, vilket har inneburit att det 

blivit mer naturligt för män att inneha de egenskaper som associeras med en ledare. Trots att 

ledarskap vanligtvis beskrivs ur ett könsneutralt perspektiv, pekar forskare på att det finns 

upplevda skillnader i hur män och kvinnor utövar sitt ledarskap. Majoriteten av den forskning 

som finns inom ledarskap ur ett normkritiskt perspektiv pekar på att samhället är i förändring, 

och där med synen på ledarskap. Dock saknas konkreta exempel på hur dessa förändringar har 

yttrat sig. Det finns en brist på kunskap gällande hur hinder och möjligheter uppfattas av 

kvinnor som idag befinner sig i ledande positioner inom företagsvärlden. Hur har denna 

förändring på synen på ledarskap påverkat deras karriärer? Uppsatsens syfte är att synliggöra 

hur kvinnor i ledarskapspositioner upplever karriärhinder och karriärmöjligheter. 

  

Teorin baseras på områden inom ledarskap och genus med fokus på hinder och möjligheter 

inom kvinnors karriärer. Empirinsamlingen bygger på fem intervjuer med kvinnor i ledande 

befattningar där varje kvinna fått dela med sig av sin berättelse. Studien påvisar att kvinnorna 

idag upplever flera av de hinder och möjligheter som tidigare forskning pekar på. Däremot 

belyser vår studie även hur de förändringar som skett i samhället har påverkat synen på 

ledarskap idag. Vidare kan det, baserat på studiens resultat, dras slutsatser kring hur dessa 

förändringar har yttrat sig. Detta är något som visade sig vara i de jämställda företagen där 

kvinnorna idag arbetar. 
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Abstract 
 
This Bachelor Thesis in Business Administration is a qualitative study focusing on the subject 

of women and leadership. The study highlights and problematizes the importance of  

stereotypical perceptions among leadership. Several researchers have described that the norms 

that characterize leadership contains a masculine undertone. Therefore it has become more 

natural for men to possess the attributes associated with a leader. Although leadership is 

usually described in a gender-neutral perspective, researchers point out that there are 

perceived differences in how men and women exercise their leadership. The majority of the 

research in leadership from a norm-critical point of view shows that society is changing and 

so are the view of leadership. However there is a lack of knowledge about how career-related 

barriers and career-related opportunities are perceived by females who are in leading positions 

in the corporate world today. We have been using qualitative research methods and the data 

was collected by interviewing five women in leadership positions in gender equal companies. 

The study shows that female leaders in the present experience several of the barriers and 

opportunities that previous research has shown. On the other hand, our study also highlights 

the changes that takes place in the society and influences the view of leadership in present 

tense. 
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1.0 Inledning  

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

En generell uppfattning som delas av de flesta inom ledarskapsforskningen är att ledarskap 

vanligtvis beskrivs ur ett könsneutralt perspektiv. Trots denna allmänna tolkning av att 

ledarskap inte skiljer sig mellan män och kvinnor så talar flera forskare för att det finns 

upplevda skillnader (Masui 2004; Alvesson och Billing, 2001). Dessa upplevda skillnader 

bottnar i att de normer som präglar ledarskap innehåller maskulina undertoner, vilket har 

inneburit att det blivit mer naturligt för män att inneha de egenskaper som associeras med en 

ledare (Masui 2004; Alvesson och Billing, 2001). En uppfattning kring ledarskap som kommit 

att påverka flera kvinnors karriärmöjligheter inom företagsvärlden grundar sig på att 

begreppet ledare sedan en lång period tillbaka associerats, och i vissa fall till och med varit 

synonymt, med ordet man (Eagly och Karau, 2002). Vidare förklarar Eagly och Karau (2002) 

att fördomar kring att kvinnor inte besitter de egenskaper som en ledare förväntas ha uppstår 

på grund av att de stämmer överens med de sociala förväntningar som finns i samhället. 

Denna uppfattning av ledarskap, där mannen är synonym med ordet ledare, har kommit att 

bidra till en mer negativ attityd mot kvinnliga ledare. Således har kvinnans förutsättningar och 

möjligheter att bli kvalificerad inom ledarskap påverkats i den mening att det är svårare för en 

kvinna att uppfattas som en ledare (Eagly och Karau, 2002).  

 

Dessa normer kring kvinnor och ledarskap är en av orsakerna till att kvinnor är en 

underutnyttjad resurs inom arbetslivet menar Drake och Solberg (1996). Alvesson och Billing 

(2001) delar denna åsikt och förklarar vidare att det finns begränsningar i tankesätt och 

sociala strukturer som har kommit att resultera i avsaknaden av kvinnor i chefsvärlden. Det 

handlar således om normer som kommit att minska kvinnors möjligheter att utöva ledarskap 

eftersom att de präglas av särskilda förväntningar på kvinnor i ledande befattningar (Eagly 

och Karau, 2002).  Wahl (1999) förklarar hur kvinnor jämförs med den normen som utgår 

från en manlig chef, och pekar vidare på att det finns förutfattade meningar kring att kvinnor 

skulle sakna både vilja, kompetens och självförtroende. Av denna anledning upplevs mannen 

som mest lämpad på ledarskapet (Wahl, 1999).   
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Archer, Arntén, Olsen och Jansson, (2016) belyser i deras studie hur kvinnor som arbetar i en 

ledande ställning upplever att de missgynnats på grund av sitt kön. Vidare diskuteras det inom 

studien hur kvinnor som söker ledarstatus får möta könsrelaterade personliga och 

organisatoriska faktorer som hinder för att uppnå detta.  Drake och Solberg (1996) avser att 

trots hög kompetens och stora ambitioner når kvinnan sällan toppen i organisationer då 

normer och samhällsstrukturer hindrar dem från att nå denna position. 

 

Trots de motgångar och karriärhinder som existerar för kvinnan så riktas även fokus på de 

möjligheter som finns. Höök (2004) menar att de förväntningar som finns på kvinnan har 

resulterat i två skilda effekter. Dels kan det tolkas som en nackdel för kvinnan genom att hon 

bli begränsad till att förväntas ha särskilda egenskaper. Däremot menar Höök (2004)  att det 

dels kan ses som en fördel för kvinnan genom att förväntningarna även har resulterat i att 

kvinnor fått större utrymme till att prova på nya saker inom organisationen. De olika 

förväntningarna på män respektive kvinnor kan därför här uppfattas som positivt eftersom att 

det för kvinnan kan innebära att hon har större möjlighet att påverka sin roll då hon förväntas 

vara annorlunda än mannen (Höök, 2001).  

 

Denna fördel beror på att allt fler av de moderna företagen efterfrågar egenskaper som 

associeras med kvinnliga ledare, som att vara omhändertagande, relationsorienterad och 

lyhörd inför sina medarbetare (Ivarsson, 2001). Vidare förklarar Ivarsson (2001) att 

förändrade organisationsstrukturer har kommit att resultera i en allt högre efterfrågan på 

kvinnor inom chefsmarkanden, vilket tyder på framsteg inom dagens företagande.  Garcia-

Retamero och López-Zafra (2009) förklarar dock i sin forskning att även om bilden av 

kvinnan som ledare är i förändring, existerar det fortfarande en tolkning kring att män är mer 

lämpliga och kompetenta som ledare.  
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1.2 Problemdiskussion 

Baserat på Masuis (2004) samt Alvesson och Billings (2001) resonemang kring 

föreställningen av ledarskap kan det konstateras att trots det inte finns några skillnader mellan 

i hur män och kvinnor utövar ledarskap, så präglas företagsvärlden av upplevda skillnader. 

Dessa upplevda skillnader bottnar i att begreppet ledarskap tenderar till att innehålla fler 

manliga attribut än kvinnliga och det således har skapats en norm som innebär att mannen i 

större utsträckning associeras med ledarrollen (Alvesson och Billing, 2001). Problematiken 

ligger i att våra normer kring kvinnligt ledarskap kommit att resultera i att kvinnor har svårare 

att nå en ledande befattning (Eagly och Karau, 2002). Normerna som innebär att mannen är 

synonymt med ledare och karaktäriseras som bättre lämpad för chefsrollen har minskat 

kvinnors möjlighet att utöva ledarskap. Trots hög kompetens och rätt kvalifikationer så 

avvisas kvinnor eftersom våra föreställningar om ledarskap idag sammanfaller med 

föreställningar om manlighet (Drake och Solberg, 1996).  Martin (2017) har tillsammans med 

kollegor studerat skillnader i hur män och kvinnor som aspirerar till att bli ledare uppfattas 

när de tar upp idéer. Följande citat belyser det resultat som studien påvisade: 

 
 ”Men who spoke up with ideas were seen as having higher status and were more likely 

to emerge as leaders. Women did not receive any benefits in status or leader emergence 

from speaking up, regardless of whether they did so promotively or 

prohibitively.”(Martin 2017, s.1). 

 
Med andra ord visade studien på att män som tog plats och presenterade sina idéer 

uppfattades som ledare och gavs fördelar just eftersom att de syntes och hördes, den förmånen 

gällde dock inte kvinnorna som visade på exakt samma beteenden. Trots att studien 

fokuserade på individer inom ett brett spektrum av branscher var könseffekten densamma.  

Vidare beskriver Martin (2017) att både kvinnor och män tilldelas mer ledarskapsstatus när de 

handlar om att göra sig hörd, men män i synnerhet mer. Trots att kvinnor hugger i och gör sig 

hörda får det ändå inte jämlik uppskattning och bekräftelse. För att ändra denna negativa 

trend är det inte endast essentiellt att kvinnor gör sig hörda utan även att de som befinner sig i 

omgivningen tilldelar en jämlik uppmärksamhet åt det kvinnorna säger (Martin, 2017).  

 
Det finns således ett behov i dagens affärsliv av att bättre nyttja kvinnor som resurs i 

arbetslivet. Chefsbefattningar är mansdominerade på grund av det dominerande sätt att 

uppfatta och tänka kring ledarskap (Wahl, 1992).  Konstruktionen av att det finns en motpart 
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mellan manligt och kvinnligt har resulterat i att det skapas en motsägelse kring att vara kvinna 

och ledare. Detta eftersom att normer säger att män och ledare hör ihop. Denna uppfattning av 

ledarskap måste förändras för att skapa samma förutsättningar för män och kvinnor i 

arbetslivet (Wahl, 1992; Alvesson och Billing, 2001).  

 

Normerna uppehålls av föreställningar och förväntningar på kvinnor och ledarskap, detta i 

samband med organisatoriska strukturer skapar barriärer för kvinnor att nå ledande positioner. 

Företag och organisationer måste bli bättre på att dra nytta av sitt kvinnliga kompetenskapital 

(Drake och Solberg, 1996).  

 

Majoriteten av den litteratur som intresserar sig för ledarskap ur ett normkritiskt perspektiv 

bygger på studier från flera år tillbaka och flera av dessa författare pekar på att samhället är i 

förändring. Det saknas forskning som tydliggör hur dessa förändringar har yttrat sig. Det finns 

ett kunskapsgap gällande hur karriärhinder och karriärmöjligheter uppfattas av de kvinnliga 

ledare som idag befinner sig i ledande positioner inom företagsvärlden. Hur har dessa 

förändringar påverkat kvinnor i ledande positioner idag? Denna studie belyser och 

problematiserar betydelsen av normen kring ledarskap och föreställningar om manlighet, och 

syftar till att synliggöra de karriärhinder men även karriärmöjligheter, som kvinnor i ledande 

befattningar upplever.   

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur kvinnor i ledarskapspositioner upplever 

karriärhinder och karriärmöjligheter.  

1.4 Problemformulering 

Vilka karriärhinder och karriärmöjligheter upplever kvinnor i chef-/ledarpositioner? 
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1.5 Avgränsningar  

Inom denna studie har fokus riktats på upplevda hinder i karriärutvecklingen gällande kvinnor 

i chefspositioner. Mot bakgrund att det finns en begränsning i antalet intervjuer som är 

möjligt att genomföra inom uppsatsens tidsram kommer fokus att ligga på kvinnornas egna 

upplevelser. Således kommer intervjuerna endast att ske med kvinnliga respondenter, och 

resultaten kommer inte att sättas i relation till manliga individer i chefsbefattningar. I stället 

presenteras en mer djupgående beskrivning och diskussion kring kvinnornas egna upplevelser 

och uppfattningar kring fenomenet. Resultatet kommer att sättas i relation till tidigare 

forskning och slutsatser kommer att dras utifrån den teori som presenterats och kvinnornas 

erfarenheter.  Forskning tyder på att det finns könsrelaterade mönster sett till 

karriärmöjligheterna som finns inom olika organisationer, vilket har kommit att resultera i en 

underrepresentation av kvinnor i chefsvärlden. Fler författare diskuterar särskilda hinder och 

motgångar som anses påverka en kvinna i sin karriär. Av denna anledning kommer denna 

studie att diskutera i vilken utsträckning som denna bild stämmer överens med kvinnornas 

egna upplevelser.  Samtliga respondenter besitter en chefsposition och arbetar inom 

näringslivet.  
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2.0 Teoretisk referensram 
Detta kapitel kommer att presentera olika teoretiska begrepp och teorier som ligger till grund 

för studien. Avsnittet inleds med en redogörelse kring begreppet ledarskap där en diskussion 

kring dess definition samt betydelse förs.  Vidare diskuteras även ledarskap ur ett 

genusperspektiv. Avsnittet innehåller även en redogörelse över olika hinder i karriären för 

kvinnor i ledande positioner, men även de möjligheter som finns för kvinnan diskuteras. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning över kapitlet i helhet.  

2.1 Begreppet ledarskap 

Begreppen chef och ledare, respektive chefskap samt ledarskap, används frekvent inom 

området ledarskap. Dock föreligger det inom detta forskningsområde skilda uppfattningar 

kring begreppens olika innebörd (Alvesson, 2015). Rent generellt uppfattas begreppet 

ledarskap som en relation där ledaren ständigt måste arbeta för att vinna förtroende hos sina 

medarbetare, till skillnad från begreppet chef som istället skildras som en formell position 

som personen i fråga har blivit utsedd till. En chefsposition kräver kompetens till att både vara 

chef och ledare. Således innebär det att ett ledarskap inte behöver innefattas av befogenheter 

eller formella ansvarsområden (Mossboda, Peterson och Rönnholm, 2005).  

Forskningen inom ledarskap är bred och majoriteten av den forskning som bedrivs inriktar sig 

på att studera chefer och ledare.  Bolman och Deal (2015) fortsätter på samma spår som 

Mossboda et al. (2005) och menar vidare att det föreligger en skillnad mellan att vara ledare 

respektive chef. Författarna förklarar att man kan vara ledare utan att vara chef och poängterar 

även att en ledare i större utsträckning tenderar till att fokusera på mening och mål, medan en 

chef främst inriktar sig på det exekutiva (Bolman och Deal, 2015).  

Kotter (1988) beskriver ledarskap som en förändringsinriktad process som innefattas av 

nätverkande, relationsskapande så väl som av visioner. Chefskapet ser han som en fråga om 

strukturella fenomen så som styrning, organisering samt planering (Kotter, 1998). En 

författare som däremot invänder på denna beskrivning över begreppen är Gardner (1990) som 

menar vidare att ovanstående förklaringar innebär att man allt förtidigt kontrasterar ledarskap 

och chefskap. Gardner (1990) menar att man i förlängningen, med denna särskiljning, riskerar 

att associera begreppen ledare och chef på sådana sätt som inte nödvändigtvis behöver 

stämma överens med verkligheten. Istället föreslår han att man skall se på begreppen utifrån 

flera dimensioner för att kunna särskilja ledarskap och chefskap.  
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Vidare förklarar Gardner (1990) att en alltför enkelriktad bild av en ledare kan komma att 

innebär ett synsätt där man ser hur ledaren visar vägen och medarbetarna följer, vilket 

resulterat i att man missar det faktum att det föreligger ett ömsesidigt förhållande och sampel 

mellan ledaren och dess medarbetare.  Gardners poäng är att en ledare inte är en oberoende 

aktör utan i allra högsta grad påverkas och influeras av sina medarbetare (Gardner, 1990).  

Alvesson (2015) är inne på samma spår som Gardner (1990) genom att definiera ledarskap 

som en komplex social process.  Vidare förklarar författaren att begreppets innebörd avgörs i 

dess sammanhang, det vill säga är beroende av den kontext som begreppet användas inom. 

För att förstå ledarskap krävs det att man att man tar hänsyn till den kontext som 

ledarskapsprocessen äger rum eftersom att det är innebörden och tolkningarna av det som 

sägs som är av avgörande karaktär (Alvesson, 2015).  

Således menar Alvesson (2015) att begreppet ledarskap inte enbart vilar på en teoretisk 

definition utan på flera. Inom olika sammanhang förekommer skilda beskrivningar eftersom 

att begreppet värderas olika. Vidare förklarar samma författare hur ledarskap inom vissa 

kontexter har kommit att resultera i en negativ association.  Begreppet har inom detta 

sammanhang blivit kopplat till ett mer auktoritärt perspektiv med brister i sin professionalism 

(Alvesson, 2015).  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en gemensam ståndpunkt som delas av de flesta 

författare inom ledarskapsforskningen är synen på ledarskap som en process där man ser 

ledarskap som en relation och chefskap som en mer formell position med tydliga och formella 

ansvarsområden.  Inom denna studie kommer begreppen att användas synonymt, det vill säga 

det kommer inte vara någon skillnad mellan begreppen.  Vid tillämpning av begreppen chef 

och ledare kommer definitionen att syfta på en formellt utsedd position där individen har 

formella ansvarsområden samt bestämda befogenheter.  

2.2 Genus och ledarskap 

Begreppet genus är ett överlappande begrepp i förhållande till ordet kön. Kön är en universell 

klassifikation som främst används för att benämna det biologiska könet (Alvesson och 

Billing, 2011). Kön har haft en väsentlig betydelse för hur individer uppfattar sig själva, men 

även hur individen uppfattas av andra (Yukl och Kaulio, 2012). Genus däremot innebär de 

kulturella skillnaderna mellan det maskulina och feminina som är socialt formade (Alvesson 
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och Billing, 2011). Detta begrepp är av vikt i diskussioner kring arbetsliv samt i 

organisationssammanhang då det kan bidra till en förståelse kring människors upplevelser och 

de motgångar eller den uppmuntran som de kan stöta på i dessa sammanhang (Alvesson och 

Billing, 2011). 
  
Genusbegreppet är också av vikt ur ett ledarskapsperspektiv, för nuvarande menar Alvesson 

och Billing (2011) att organisationer ineffektivt utnyttjar mångfald av mänskliga resurser på 

grund av det nutida könsmönstret. Istället menar författarna att ett motstånd mot konservativa 

idéer kring vad som är ”manligt arbete” respektive ”kvinnligt arbete” kan leda till ett 

nyttjande av samtliga anställdas synpunkter och erfarenheter. Det kan bidra till såväl mer 

kreativitet som att leda till en större kunskap inom organisationen. 
  
När det kommer till kvinnliga och manliga ledare inom organisationer menar Yukl och Kaulio 

(2012) att det krävs en organisation som präglas av jämlikhet inom organisationen för att 

kvinnor ska ha samma möjligheter som män när det kommer till att nå de högre 

ledarskapspositionerna. I organisationer som inte präglas av jämlikhet och bibehåller tankesätt 

om sociala strukturer hindrar att arbetskraften inom organisationen nyttjas till sin fulla 

potential (Alvesson och Billing, 2011). 
  
Ledarskap är ofta något som beskrivs ur ett perspektiv som är könsneutralt (Wahl, 1992), 

detta är något som kritiserats då de normer som präglar ledarskap har oftast undertoner som är 

maskulina vilket kan göra det svårare och mindre naturligt för kvinnor än män att utöva 

ledarskap (Alvesson och Billing, 2011). Dessa manliga undertoner uppfattas oftast som 

uthållighet samt beslutsamhet och upplevs ofta som mer socialt accepterade och önskvärda, 

medan kvinnliga undertoner som empati, intuition samt medkänsla anses som mindre 

relevanta för ledarskapspositioner (Yukl och Kaulio, 2012). Resultat har däremot visat på att 

det inte finns några essentiella åtskillnader mellan kvinnors och mäns ledarfärdigheter samt 

ledarbeteenden (Yukl och Kaulio, 2012). Det har istället påvisats att kvinnor upplever dessa 

skillnader (Masui, 2004). 
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Alvesson och Billing (2011) förklarar att organisationer kan dra nytta av att kvinnor blivit 

inlärda att de passar bättre i lågbetalda jobb och menar att kvinnors ambition istället förväntas 

återfinnas inom familjesfären. Däremot menar författarna att kvinnor i fler fall prioriterar 

karriär mer än vad män gör och därför borde ledarpositionerna inte utgå från traditionella 

könsmönster utan organisationer borde uppmuntra de karriärsinriktade individer som finns på 

arbetsplatsen oavsett kön (Alvesson och Billing, 2011).  

2.3 Hinder i karriären 

Ivarsson (2001) beskriver i sin doktorsavhandling kring könsrelaterade mönster i 

karriärsutvecklingsprocessen olika teorier om orsaker till kvinnors underrepresentation i 

chefsvärlden. Hennes forskningsresultat tyder på att när det kommer till att göra chefskarriär 

så finns det tydliga hinder, såväl som möjligheter, som är relaterade till kön. I sin forskning 

belyser hon hur det fortfarande finns en tydlig könssegregering inom dagens arbetsliv och 

inom sin studie identifierar hon dessa faktorer som har kommit att bidra till att samhället ser 

ut som det idag gör. Författaren skiljer på interna och externa faktorer som påverkar 

chefskarriärs-utvecklingen för kvinnor. Vidare menar hon att de interna rör sig om 

personlighetsrelaterade faktorer medan de externa innebär sociala och strukturellt relaterade 

faktorer. Samtliga har således en påverkan när det kommer till kvinnor som arbetar för att nå 

ledande befattningar genom att på olika sätt utgöra hinder i deras karriär (Ivarsson, 2001).  

 

Marongiu och Ekehammar (1999) talar också i termer av interna och externa faktorer när de 

förklarar de hinder som finns för kvinnor som vill nå chefspositioner. Författarna beskriver 

begreppen likt Ivarsson (2001) genom att redogöra för hur de interna faktorerna handlar om 

kvinnans egenskaper, motivation samt personlighet. De externa faktorerna utgörs av 

situationsbundna hinder som finns utanför individen, och ett exempel som författarna ger rör 

sig om konflikter mellan att vara en förälder och samtidigt vilja göra karriär (Marongiu och 

Ekehammar, 1999). I modellen nedan illustreras dessa interna samt externa faktorer som 

anses utgöra hinder för kvinnors karriärsutveckling. Inom nästa avsnitt kommer en mer 

djupgående beskrivning över de olika faktorerna att presenteras.  
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Figur 1. Modell över faktorer som bidrar till kvinnors underrepresentation på 

chefspositioner. Egen illustration med inspiration från Ivarsson (2001). 
 

2.3.1 Interna faktorer 
De interna faktorer som anses påverka en kvinnas möjligheter att nå en chefsposition kopplas 

till individens personlighet. Vidare förklarar Ivarsson (2001) att chefspositionen i stor 

utsträckning har kommit att associeras med psykologiska egenskaper samt kvalifikationer 

som finns hos männen. Resultatet har kommit att bidra till att kvinnans karaktärsdrag inte i 

samma utsträckning kopplas till de egenskaper som man kräver vid en chefsroll.  

 

Personlighetsaspekter och Könsideologier 

Eagly och Karau (2002) beskriver, som tidigare nämnt, hur begreppet ledarskap har kommit 

att associerats med ordet man. Samma författare redogör för hur det i samhället har kommit 

att skapas stereotypa uppfattningar kring att kvinnan inte förväntas ha de egenskaper som en 

ledare skall ha (Eagly och Karau, 2002). Således innebär detta att positionen som chef har 

kommit att förknippas med mer maskulina drag som bidrar till att männen bedöms besitta fler 

egenskaper som stämmer överens med de krav och kvalifikation som efterfrågas vid en 

cheftjänst. Det finns förutfattade meningar kring att kvinnor skulle sakna både vilja, 

kompetens och självförtroende, och mot den bakgrunden upplevs mannen som mer lämplig 

för ledarskapet (Wahl, 1999).   
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Däremot menar Ivarsson (2001) att samhället har förändrats, och att kvinnas traditionella 

egenskaper allt mer har kommit att efterfrågas vid ledarskap, något som resulterat i ett ökat 

intresse gällande kvinnor i chefspositioner. Kvinnan har länge associerats till egenskaper som 

att vara lyhörd och samhället har utvecklats mot att ställa fler krav på att en ledare skall 

besitta egenskaper som att vara mottaglig och lyssna på sina medarbetares behov (Ivarsson 

2001). Dock föreligger det fortfarande en stark koppling mellan att vara man och inneha en 

chefsposition.    

 

I studien ”Hinder i hierarkin” skriven av Kerstin Rosenberg (2001) ger författaren en 

förklaring till varför fler män ges möjligheterna till högre befattningar, vilket hon förklarar i 

att män väljer män, och även kvinnor har en tendens till att välja män framför kvinnor.  Det 

handlar således om sociala förväntningar i samhället som grundar sig på att mäns egenskaper 

bättre lämpar sig för chefsroller.  Rosenberg (2001) förklarar att en anledning till varför 

kvinnor väljer män kan handla om avundsjuka på andra kvinnors framgång. I sin studie 

beskriver Rosenberg (2001) även att kvinnor har större krav på sig i jämförelse med männen, 

vilket innebär att kvinnan måste vara bättre i sin roll som ledare än vad mannen behöver vara. 

Med andra ord finns det fler krav på en kvinna i en chefsbefattning än vad det finns på en man 

i samma position (Rosenberg 2001).  

 

2.3.2 Externa faktorer 

De externa faktorer som kan förklara orsaken till att kvinnor är underrepresenterade i 

chefsbefattningar kan komma att kopplas till organisationsstrukturer såväl som till 

familjefaktorer (Ivarsson, 2001). De faktorer som förknippas med familjesituationen handlar 

om de fall få kvinnan hamnar i konflikt genom att både vilja göra karriär och samtidigt ha ett 

stort ansvar i familjelivet i rollen som förälder. Ett annat extern hinder som beskrivs handlar 

om det så kallade ”glastaket” som innebär att kvinnor har svårare att ta sig högre upp i 

hierarkin än vad en man har (Ivarsson, 2001).  

 

Organisationsstrukturer  

Det finns förutsättningar som gör att kvinnor får sämre möjligheter på vägen upp i 

ledarhierarkin än vad den manliga arbetsresursen får. Dessa förutsättningar kan kallas för ett 

”glastak” och beskrivs som en genomskinlig barriär som förhindrar kvinnor att arbeta uppåt i 

hierarkierna och mot den översta nivån av chefskap (Drake och Solberg, 1996). 
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Drake och Solberg (1996) beskriver hur glastaket uppehålls av såväl män som kvinnor, och 

består av medvetna och mekanismer inom organisationer och är både synliga och osynliga. En 

av förklaringarna till uppkomsten av detta glastak grundar sig i organisationers hierarkiska 

uppbyggnad och olika typer av ledarstilar. Dessa ledarstilar grundar sig på olika 

uppfostringsmönster inom könen och beskrivs som den yrkesmässiga och sociala tyngd som 

män och kvinnor tar med sig in i en organisation i form av olik könsspecifik socialisation 

(Drake och Solberg, 1996). Även förutfattade meningar kring vilka beteenden och färdigheter 

som behövs för att nå effektivt ledarskap är en av anledningarna som utgör barriären (Yukl 

och Kaulio, 2012). 
  

Författarna menar att det finns samhällsskapande differenser mellan könen och dessa 

tankesätt, beteende, olikheter i värderingar samt normer kommer att påverka både kvinnor och 

mäns val av utbildning samt yrke (Drake och Solberg, 1996). Trots att det är en ökning av 

antal yrkesarbetande kvinnor är de fortfarande underrepresenterade på de positioner som ger 

ansvar och makt och kan därför inte nå ända till toppen. Hoppet är att detta glastak i framtiden 

kommer försvinna i takt med att orsakerna som leder till glastaket kommer att belysas (Drake 

och Solberg, 1996). 

 

Familjefaktorer 

Nordenmark och Rashid (2008) undersöker ifall ett hinder för kvinnor att delta i arbetslivet 

kan vara en stressad relation mellan familjeliv och arbetsliv. I studien menar de på att man 

kan dra en slutsats av att en kvinna tenderar vara mer stressad när hon både har ett stort 

engagemang på hemmaplan (hos familjen) och på sin arbetsplats. Båda könen blir mer trötta 

än andra om de är föräldrar och arbetar 100 %. I studien framkommer det att förändringar 

som dessa leder till en ökning av kvinnor som anser att de skulle föredra en reducerad 

arbetstid. Nordenmark och Rashid (2008) tolkar resultaten som att flera kvinnor ser över 

möjligheten att minska sin stress genom att reducera sin tid på arbetet medans detta inte 

verkar intressera männen.   
 

Avsevärt flera kvinnor än män väljer att deltidsarbeta när de får barn, gör vilket Nordenmark 

och Rashid (2008) menar stödjer antagandet ovan. Ivarsson (2001) beskriver att en kvinna 

måste vara karriärsmotiverad för att lyckas som chef, men samtidigt har hon en förväntan på 

sig att vara engagerad i hemmet och ansvara för familjens omsorg och vård. Vilket i sin tur 
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kan ge upphov till en rollkonfliktsstress. Nordenmark och Rashid (2008) uppger en förklaring 

till denna struktur; av sin omgivning och sig själva förväntas kvinnorna anta ett huvudansvar 

för familjen samtidigt som männen har en större förväntan på sig gällande ansvar för inkomst. 

Sannolikheten att kvinnor väljer att ta ett huvudfokus på familjeliv när krav från både familjen 

och arbetet blir för höga är väldigt stor och detta samtidigt som det för männen blir viktigt att 

hålla en stark position på arbetsmarknaden (Nordenmark och Rashid, 2008).  
 
Könsrollsvärderingar, inkomst och utbildningsnivå är något som tidigare forskning har visat 

på är faktorer som förklarar män och kvinnors engagemang när det kommer till arbete i 

hemmet och förvärvsarbete hävdar Nordenmark och Rashid (2008). I en familj med uttryckt 

jämställdhetsideologi, hög utbildningsnivå och hög inkomst tenderar det att vara en mer 

jämställd arbetsfördelning. Genom att öka medvetenhet gällande män och kvinnors 

levnadsvillkor samt öka den allmänna utbildningsnivån kan Sverige i viss grad jämna ut 

engagemang i frågan om obetalt och betalt arbete. Nordenmark och Rashid (2008) beskriver 

att det finns en positiv relation mellan dessa faktorer och detta i sin tur leder till att 

utbildningsnivån höj men även bidrar till en mer jämlik könsideologi.  

 

Lindén (2017) skriver i Brilliant Futures blogg om hinder för kvinnligt ledarskap. Författaren 

hänvisar till World Economic Forums statistik och menar på att jämställdhet gällande 

könsfördelning inom näringslivet inte kommer uppnås förens år 2187. “Familjeskäl” anser 

Lindén (2017) tidigare varit den faktor som pekats ut som den främsta när det kommer till 

hinder för kvinnor inom ledarskap. Men i studier visar det att det är av mindre betydelse än 

vad tidigare påvisats. Pew Research Center har utfört en studie och resultatet av den visar på 

att det endast är 20 % av kvinnor i ledande topp-positioner som ser detta som det primära 

problemet.  
 

Två andra problem som studien frambringade var; (1) faktumet att kvinnor måste bevisa och 

prestera i mycket större utsträckning än män på samma toppositioner, (2) faktumet att företag 

och näringsliv inte är mogna nog för att öppna upp möjligheten för kvinnor i ledarpositioner 

(Lindén, 2017). Vidare diskuterar Lindén (2017) att det än en gång bevisas att det är 

“glastaket” och den mansdominerade näringslivs/företagsvärlden som är de faktiska hindren.  
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2.4 Möjligheter i karriären  

	

“Companies where women are most strongly represented at board or top 

management level are also the companies that perform best on both 

organizational and financial performance”  (Lindén, 2017).  

	
Lindén (2017) nämner detta citat som kommer ifrån managementkonsultbolaget McKinsey, 

och pekar på de fördelar som företag med kvinnor i högre befattningar har kommit att 

generera för verksamheten. Även Höök (2001) belyser det faktum att de förväntningar som 

finns på att kvinnor i chefspositioner skall vara annorlunda än män vid samma befattning, inte 

enbart handlar om en nackdel utan även kan ses till kvinnans fördel. Vidare diskuterar Höök 

(2001) att de förväntningar som idag finns på kvinnor i högre befattning har resulterat i två 

skilda effekter. Det ena rör sig om hur kvinnan blir begränsad eftersom att hon hamnat inom 

ramen för vad som associeras med känslor, intuition kommunikation och relationer. Det finns 

således särskilda förväntningar på de egenskaper som en kvinna i chefsposition besitter. Detta 

kan, enligt författaren, uppfattas som en nackdel för kvinnan eftersom att dessa förväntningar 

begränsar henne. Däremot menar Höök (2001) att resultatet inte enbart behöver vara till 

kvinnans nackdel, utan den andra effekten som diskuteras rör sig om hur de förväntningar 

som finns på kvinnan även har resulterat i att kvinnor fått större utrymme till att prova på nya 

saker och förändra organisationen. Denna möjlighet grundas på att arbetsplatsen saknar 

praktisk erfarenhet av kvinnor i högre befattningar.  Här har de skilda förväntningarna på män 

respektive kvinnor i chefspositioner istället resulterat i att kvinnan för större möjlighet att 

påverka sin roll till något positivt, eftersom att hon förväntas vara annorlunda än mannen 

(Höök 2001). 

 

Förväntningarna på kvinnan handlar således bland annat om att vara omhändertagande, 

känslosam, delaktig samt ha ett stort intresse för sina medarbetare (Eagly, 2007). Vidare 

diskuteras det kring hur kvinnan uppfattas som relationsorienterad, och värdesätter god 

kommunikation inom arbetsplatsen. Dessa förväntade egenskaper har enligt Ivarsson (2001) 

kommit att efterfrågas i en allt högre utsträckning hos de moderna företagen. Således pekar 

det mot en utveckling där förväntningar på kvinnan har kommit att ge henne en fördel 

(Ivarsson, 2001). Även Alvesson och Billing (2011) förklarar att det genom forskning har 

visats att kvinnor uppfattas ha en mer demokratisk ledarstil än män och de kvinnor som tar sig 

till det stereotypa maskulina beteendet genast förlorar popularitet.  
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Enligt flera studier finns det samband mellan kvinnliga chefers ledarstil och lönsamhet för 

företaget (Eagly, 2007). Egenskaper som att vara mån om sina medarbetare och förmågan att 

bedriva en dialog mellan de olika avdelningarna, och samtidigt kunna leda företaget i rätt 

riktning har visat sig vara egenskaper som funnits hos kvinnor i ledande positioner. Inom 

dagens moderna organisationer har dessa karaktärsdrag blivit allt mer efterfrågade eftersom 

att de gynnar verksamheten (Eagly, 2007). Alvesson och Billing (2011) menar även att 

kvinnor anses bättre på krishantering än män och uppfattas som mindre själviska i sin 

ledarstil, därför utnämns kvinnor ofta till ledare på dåligt presterande företag.  

Drake och Solberg (1996) anser att kvinnor har större möjligheter inom en organisationsform 

som har en platt och flytande form, i jämförelse med hierarkiskt pyramidformade 

organisationsformer. De menar att omgivningen vid den platta och flytande formen är mer 

omväxlande och i ständig förändring, detta för att organisationen oftast präglas av en större 

öppenhet och är mer van att hantera förändringar. Denna form är dessutom mer präglad av 

delaktighet från hela organisationen på ett annat sätt än inom den mer hierarkiska formen 

(Drake och Solberg, 1996). Då denna typ av organisation präglas av delaktighet behövs det en 

ledare som har förmågan att samarbeta, delegera och dessutom inspirera sina medarbetare. 

Drake och Solberg (1996) menar att detta är egenskaper som främst anses viktiga för kvinnor 

i ledarpositioner och därför ger detta kvinnor större möjligheter inom ett ledaransvar.  

2.5 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Litteraturgenomgången visar att begreppet ledarskap har kommit att tolkas olika beroende på 

den teoretiska utgångspunkt som olika forskare besitter. En gemensam ståndpunkt som tycks 

delas av de flesta inom ledarskapsforskningen är dock synen på ledarskap som en process och 

synen på chefskap som en mer formell position. Vi har valt att inte särskilja på dessa begrepp 

vid vår studie och således kommer begreppet chef och ledare att syfta på en formellt utsedd 

position där individen har formella ansvarsområden samt bestämda befogenheter.  

 

Som vi tidigare uppmärksammat så är forskningen inom ledarskap inte entydig, utan det finns 

skilda uppfattningar kring hur huruvida det föreligger skillnader i hur män respektive kvinnor 

utövar ledarskap.  Wahl (1992) tillsammans med Yukl och Kaulio (2012) pekade på hur 

begreppet ledarskap vanligtvis beskrivs ur ett könsneutralt perspektiv, medan Alvesson och 

Billing (2011) möter detta påstående med kritik och menar vidare att det finns normer som 

innehåller maskulina undertoner kopplat till begreppet ledarskap. Masui (2004) delade 
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Alvesson och Billings (2011) uppfattning i frågan och förklarade hur det rör sig om upplevda 

skillnader i hur män och kvinnor utövar ledarskap. Med andra ord så syftar författarna till att 

det på grund av normer och förväntningar har kommit att bli mer naturligt för män att inneha 

de egenskaper som associeras med en ledare. För att sammanfatta resonemanget kan vi 

konstatera att vissa forskare menar att det inte föreligger några skillnader alls, medan andra 

syftar till att det finns skillnader som bottnar i normer och förväntningar kring män och 

kvinnors ledarskap.   

 

Andra viktiga teman som diskuterades var bland annat hinder i karriären men även de 

möjligheter som finns för kvinnan. Ivarsson (2001) presenterade begreppen interna och 

externa hinder i kvinnors karriär och förklarade att dessa tillsammans orsakar kvinnors 

underrepresentation i chefsvärlden. Ivarsson (2001) belyste hur det i dagens organisationer 

finns en uppenbar könssegregering som dessa faktorer hjälper till att bibehålla. De interna 

hindren kopplar hon till personlighetsrelaterade faktorer så som kvinnans personlighet i form 

av de egenskaper hon besitter. De externa hindren som kvinnan möter rör sig om sociala och 

strukturell relaterade faktorer som familjesituationer och organisationsstrukturer.  

 

Avslutningsvis diskuterades möjligheter som finns för kvinnan och flera författare pekade på 

att det finns särskilda förväntningar som kan vara till hennes fördel. Det handlade om 

förväntningar på kvinnan som resulterat i att hon har fått större utrymme, till skillnad från 

männen, att prova på nya saker inom organisationen. Detta mot bakgrund av att det saknas 

praktiskt erfarenhet av kvinnor i högre befattningar.  Det faktum att hon är kvinna skulle 

således ge henne denna möjlighet menar Höök (2001). Både Ivarsson (2001) och Eagly 

(2007) poängterar hur de egenskaper som associeras med en kvinna har kommit att efterfrågas 

hos de moderna företagen. Författarna pekar på studier som har påvisat att kvinnliga ledare 

ger mer lönsamma och effektiva företag.  Även Alvesson och Billing (2011) lyfter fram det 

faktum att kvinnor i flera fall bedöms som mer lämpliga för företags lönsamhet.  

Inom vårt teoretiska ramverk diskuterades således synen på ledarskap och olika uppfattningar 

kring ifall det finns skillnader i män och kvinnors ledarskap. Faktorer som kommit ha påverka 

att kvinnan fått det svårare att nå högre befattningar diskuterades men fokus var även på de 

fördelar som det kan finnas för kvinnor när det kommer till ledarskap. 
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3.0 Metod   
Metoden inleds med en skildring av det valda ämnet och författarnas förförståelse. Vidare tas 

vetenskapliga ställningstaganden och det presenteras hur teori samlas in och bearbetas vilket 

resulterar i en operationalisering. Efter detta beskrivs forskningsstrategi och på vilket sätt 

empiri samlas in och tolkas för att sedan behandla vilka kvalitetsmått som tas hänsyn till men 

även etiska överväganden.  

3.1 Ämnesval 

Val av det studerade ämnet bottnar i en nyfikenhet över kvinnligt ledarskap. Syftet med 

studien är att synliggöra hur kvinnor i ledarskapspositioner upplever karriärhinder och 

karriärmöjligheter. Vi som är författare av denna uppsats är tre unga kvinnor som läser vår 

sista termin på programmet Enterprising and Business Development vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Vi är väldigt intresserade och nyfikna på hur det är att vara kvinna och ledare och vill 

lära oss mer om detta då vi snart tar examen och själva ska ut i arbetslivet och i framtiden 

kanske själva stå som ledare en dag.  

3.2 Kvalitativ metod 

Vid denna studie har vi valt att använda oss utav kvalitativ metod. Denna forskningsstrategi 

blir lämpligast för vår studie då vi vill belysa hur kvinnor i ledarskapspositioner upplever 

karriärhinder och karriärmöjligheter. Det görs bäst med kvalitativ forskning då vi vill få en 

förståelse för och ta del av deras sociala verklighet för att möjliggöra tolkningar. Kvalitativ 

metod innebär att det är en studie som är inriktad på tolkningar med en ståndpunkt som är 

kunskapsteoretisk (Bryman och Bell, 2013). Vid en sådan typ av studie läggs det mer vikt vid 

att få fram djupgående svar och djupare tolkningar, vilket kan bidra till en bredare uppfattning 

och förklaring om det fenomen som undersöks (Bryman och Bell, 2013). Detta innebär 

således att det läggs en stor vikt på insamling och analys av ord och socialt liv snarare än att 

fokusera på siffror (Bryman och Bell, 2013). Det blir ett aktuellt val av metod för vår studie 

då vi är ute efter att göra djupgående tolkningar och få en skildring av kvinnliga chefers 

upplevelser. 
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Många kvalitativa forskare tolkar socialt liv som processer, detta sociala liv går att tolka på 

flera olika sätt men det största är intresset ligger i att beskriva utvecklingen av mönster och 

skeenden över en viss tid. Således lägger kvalitativa undersökningar stor vikt på utveckling 

och förändring inom ett visst tidsspann (Bryman och Bell, 2013). Det är viktigt att se den 

sociala verkligheten ur ögonen på de personer som studeras och på det viset är det givande 

med intervjuer. Det är ett vanligt sätt att välja som metod, men ofta inte av den strukturerade 

karaktären utan antingen semi- eller ostrukturerade intervjuer används för att skildra sociala 

verkligheten (Bryman och Bell, 2013). Dessa intervjutyper skapar möjlighet för forskare att 

anpassa sig efter empiriska resultat och kan då omformulera eller specificera forskningens 

inriktning efter hand. Mindre strukturerade intervjuer skapar flexibilitet vilket kan leda till en 

enklare möjlighet till access och få ta del av en persons syn på verkligheten (Bryman och 

Bell, 2013). 

3.3 Deduktiv ansats 

Inom denna studie har vi använt en deduktiv ansats, detta är något som innebär att det som 

styr studiens inriktning är den teoretiska referensramen (Bryman och Bell, 2013). Teorin 

används således som en bas för analys samt som utgångspunkt när det kommer till 

problemformulering (Bryman och Bell, 2013). För att denna teori sedan ska kunna bli till 

något mätbart kan en operationalisering utföras och användas som grund vid insamling av 

empiri och skapande av intervjuguide (Bryman och Bell, 2013). Att vi använde oss av en 

deduktiv ansats har inneburit att vi fick en tydlig grundförståelse att stå på under studiens 

gång och även att vi ställde intervjufrågor som var relevanta gentemot forskningen och 

studiens syfte.  

3.4  Litteraturanskaffning 

För att studien skulle få en bred teoretisk referensram och grund har böcker samt akademiska 

artiklar använts. Dessa har används för att få en tydligare uppfattning om ämnet såväl som att 

hitta så uppdaterad information som möjligt om det studerade ämnet. Sökningar har utförts i 

databasen One Search och de aktuella sökorden som används är exempelvis ord som 

ledarskap, kvinnligt ledarskap, organisationsteori, female leadership ledarskapsteori, 

kvinnliga ledare, kvinnor och ledarskap. 
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Efter denna teoriinsamling gjordes sedan ett urval av vad som var relevant och inte för vår 

studie och artiklar och källor granskades för att säkerställa att detta är akademisk litteratur. 

Den teori som sedan använts anses som väsentlig för vårt syfte samt problemformulering.  
 

3.5 Operationalisering 

Operationalisering handlar om att översätta något abstrakt till något konkret och mätbart 

(Bryman och Bell, 2015). Inom ramen för vår studie innebär det att vi bröt ner den teori som 

ligger till grund till mindre enheter, vilket vi gjorde genom att dela in teorin i olika teman som 

sedan blir basen för de frågor som ställdes under intervjun. Med andra ord har vi utifrån vårt 

teoretiska ramverk formulerat intervjufrågor för att göra dessa begrepp mätbara, detta har 

resulterat i ett operationaliseringsschema som illustreras i figur 2 nedan. När begreppet blir 

konkret och mätbart kan det användas för att förklara vår sociala verklighet menar Bryman 

och Bell (2015). 

  

Vid operationaliseringen, som görs i samband med intervjuguiden, valde vi att bryta ner 

teorin i fem olika teman. Vilka är följande: Ledarskap, Ledarskap och genus, Hinder i 

karriären, Möjligheter i karriären samt framtiden.  Dessa olika teman bröts sedan i sin tur ner i 

mindre intervjufrågor (Se bilaga 2 för intervjuguiden). Vid de semi-strukturerade intervjuerna 

användes intervjuguiden, med utgångspunkt i operationaliseringen, som grund för samtalen. 

Dock valde vi att vara öppna för följdfrågor, detta för att få fram så mycket relevant 

information som möjligt. Vi ville att intervjurespondenten själv också skulle få påverka och få 

utveckla sina berättelser med målet att inte ställa för ledande frågor.  
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Begrepp Frågor 
 
 
Ledarskap 

 
- Vad är viktigt i hur du utövar ditt ledarskap? 
- Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap? (Styrkor/ 

Svagheter) 
- Hur blev du en ledare? (Berätta kortfattat om din väg hit) 

 
 
 
Genus och 
ledarskap  

 
- Upplever du att det finns skillnader i hur män och kvinnor 

agerar i rollen som chef/ledare på din arbetsplats? 
- Upplever du att det är svårare för kvinnor att nå högre 

befattningar såsom chefspositioner inom ert företag? 
- Upplever du att kvinnor och män har samma 

karriärmöjligheter inom ert företag? 
 
 
Hinder i Karriären 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Upplever du att det finns särskilda hinder för dig som 

kvinna i rollen som chef/ledare? 
- Har du som chef/ledare någon gång upplevt motgångar 

eller motstånd? 
- Om ja, har du någon gång upplevt att denna motgång har 

grundats i just det faktum att du är kvinna? 
- Har du någon gång blivit diskriminerad i form av lön, 

befordran etc?  
Interna faktorer 

- Upplever du att det finns olika förväntningar på manliga 
respektive kvinnliga chefer/ledare på din arbetsplats? 

- Upplever du att manliga egenskaper generellt kopplas till 
rollen som chef? 

- Har du någon gång upplevt att du som kvinna haft det 
svårare i ditt arbete i brist på ”manliga egenskaper? 

 
Externa faktorer 

- Har du någon gång hamnat i konflikt mellan vilja att göra 
karriär och familjeliv?   

- Har du någon gång upplevt att du tvingats välja mellan 
dessa två roller? 

- Upplever du att det är svårare för kvinnor att ta sig högre 
upp i hierarkin än vad en man har inom din nuvarande 
arbetsplats? 

- Om ja, skulle du vilja ge exempel på en sådan situation 
(egna erfarenheter eller generella uppfattningar) 

- Anser du att det finns andra hinder i samhället som 
försvårar för kvinnor att nå högre befattningar? 
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Möjligheter i 
karriären 

 
- Har du någonsin upplevt att du på din arbetsplats gynnats 

av det faktum av att du är kvinna? 
- Upplever du att företag idag har en ökad efterfrågan på 

kvinnliga chefer?  
- Om ja, vad tror du denna trend beror på? 
- Hur ser organisationsformen ur på ert företag? Upplever 

du den som fördelaktig för din ledarstil? Varför/Varför 
inte? 
 

 
 

 
 
Framtid 

 
- Tror du att arbetslivet kommer att förändras med 

avseende på kvinnligt/manligt ledarskap? 
- Ser du ett behov av att det behöver förändras? 
- Vad kan göras för att få fler kvinnor på chefsnivåer? 

(Kvotering, generationsfråga- löser sig självt)  
 

 
Figur 2. Tabell över Operationaliseringsschema. Egen illustration. 

 

3.6  Semi-strukturerad intervju 

Vid denna studie var intervjuerna som utfördes av den semi-strukturerade karaktären. En 

semi-strukturerad intervju innebär att intervjuaren utgår från ett visst antal teman, som i vårt 

fall har yttrat sig i en intervjuguide (Bryman och Bell, 2013). Dessa teman har då formulerats 

som en grundläggande bas så att frågorna inte behöver ställas i en bestämd form utan 

intervjun anpassas efter situationen samt vilken diskussion som förs och vad som blir relevant 

utefter det. Då denna intervjuform ger upphov till följdfrågor bidrar detta till en möjlighet att 

skapa en djup förståelse på svar som är av vikt under undersökningen. Intervjuprocessen är 

således flexibel och tonvikten läggs på intervjurespondentens upplevelser och åsikter 

(Bryman och Bell, 2013). 
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För att intervjuerna ska skildra respondenternas sociala verklighet till så hög grad som möjligt 

har vi noga tagit i åtanke att intervjun ska genomföras på en plats där det är lugnt och avskilt. 

Om intervjuer utförs i exempelvis ett arbetsrum finns det en chans att telefonsamtal eller 

kollegor kan vara störande och distraherande faktorer, därför är det av vikt att säkerställa att 

det valda rummet eller platsen för intervjun ska ske på en plats utan störmoment (Bryman och 

Bell, 2013). Dessutom kan oljud i bakgrunden bidra till störning av ljudinspelning av 

intervjun, vilket kan försvåra transkribering av inspelningen i efterhand (Bryman och Bell, 

2013). Vid samtliga intervjuer har vi valt att spela in samtalet, detta för möjlighet till 

transkribering. För att respektera de intervjurespondenter som valt att vara anonyma kommer 

samtliga inspelningar, efter transkribering, att raderas från enheten.  

3.7 Urval och empirisk datainsamling  

Urvalet baserades på studiens syfte samt frågeställning. Urvalet av intervjurespondenterna 

bygger på ett så kallat strategiskt urval, vilket innebär att kvinnorna valdes ut medvetet utifrån 

kriterier som stämmer överens med det mål som vår studie har (Bryman och Bell, 2015). 

Kvinnorna valdes ut baserat på företag som har en jämställd fördelning av kvinnor och män. 

Anledningen till varför vi valde att avgränsa studien till kvinnor som arbetar på en arbetsplats 

som har en jämställd fördelning, av kvinnor respektive män, var för att det är ett relativt 

outforskat ämnesområde samt för att vi inte ville studera varken mansdominerade eller 

kvinnodominerade branscher. 
  
Begreppet jämställdhet kan uppfattas olika beroende på det mottagarens egen bedömning, av 

den anledning vill vi säkerställa den definition som vi valt att utgå ifrån. Vi har valt att förlika 

oss med Statistiska Centralbyråns definition av jämställdhet, vilket är följande: 
  

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter på livets alla områden. ”(SCB, 2016, s 2)   

 

Således innebär jämställdhet, enligt den definition som vi valt att utgå ifrån, en specifik fråga 

som belyser förbindelsen mellan kvinnor och män. Begreppet skall inte förväxlas med 

jämlikhet, som syftar till alla individers lika värde och förhållanden i samhället (SCB, 2016, s 

2). Enligt statistiska centralbyrån måste ett företag, för att klassificeras som en jämställd 

arbetsplats, besitta en könsfördelning på 40/60 procent eller jämnare gällande andelen kvinnor 
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respektive män (SCB, 2016, s 2). Genom att ha studerat de senast redovisade 

årsredovisningarna från respondenternas arbetsplatser har vi kunnat säkerställa att det minst 

finns 40 % kvinnor på arbetsplatsen. 

 

Introduktion av studiens intervjurespondenter  

Vid första kontakten med samtliga intervjurespondenterna erbjöds fullständig anonymitet för 

både respondenten samt för hennes företag. Majoriteten av de respondenter som valde att 

medverka i vår studie valde att gå under anonymitet, vilket innebar att vi valde att göra 

samtliga kvinnor anonyma inom studiens omfattning. Inom nästa stycke kommer vi att ge en 

kortare presentation av respektive kvinna som vi intervjuat, detta för att ge läsaren en bredare 

förståelse för vilka intervjurespondenterna är. 
 

Intervjuperson 1, HR-direktör 

HR-direktören är femtio år gammal, är gift och har två barn i tjugoårsåldern. Hon har en fil. 

kand. examen i ekonomi med inriktning på personal och arbetslivsfrågor. HR-direktören 

arbetar på ett bolag inom revisionsbranschen och har arbetat här i 9 år. Hennes främsta 

arbetsområden är HR-funktionen inom företaget. På hennes arbetsplats är de 43 % kvinnor av 

ca. 500 anställda.  
  

Intervjuperson 2, Eftermarknadschef 

Eftermarknadschefen är 45 år och lever med sin sambo och sina två barn. Hon har studerat 

fristående kurser inom ekonomi, personalvetenskap, sociologi samt språk. Hon arbetar på ett 

företag som utövar IT-tjänster och har haft denna tjänst i 4 år. Eftermarknadschefen är även 

avdelningschef med ett personalledande ansvar för gruppcheferna inom företaget. På hennes 

arbetsplats är det 43 % som är kvinnor av ca. 220 anställda.  
  

Intervjuperson 3, Analyschef 

Analyschefen är 48 år gammal och bor tillsammans med sin man och sina två barn. Hon har 

utbildat sig inom nationalekonomi och arbetar som analyschef på ett internationaliserat 

företag. Hon har haft denna position på företaget i 2,5 år. På hennes företag är 52 % kvinnor 

av ca. 1700 anställda. 
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Intervjuperson 4, IT-direktör 

IT-direktören är 37 år gammal och är gift och har tillsammans med sin man två barn. Hon är 

utbildad civilekonom och arbetar som CIO för ett It-företag, en tjänst som hon har haft i ca 

två års tid. På hennes företag är 40 % kvinnor av ca. 80 anställda. 
  

Intervjuperson 5, Tidigare regionchef nu egenföretagare 

Tidigare regionchefen är 38 år gammal, har två barn och är gift. Hon har tidigare arbetat på ett 

klädföretag där hon arbetade upp sig, från sommarjobb till regionchef inom loppet av några 

år. Hon hade då ansvar över 500 anställda inom företaget. Idag arbetar hon som VD för sitt 

eget företag. På klädföretaget hon arbetade på stod kvinnor för 62 % av ca. 100 000 anställda. 
 

3.7.1 Förberedelser  
De semi-strukturerade intervjuerna genomfördes med fem kvinnor inom 

ledarskapsbefattningar. Den första kontakten med de kvinnliga ledarna togs via sms och mail 

där vi även beskrev studiens syfte och tillvägagångssätt. I bilaga 1 finns meddelandet som 

skrevs vid den första kontakten gällande intervju till uppsatsen i fråga. Efter att de kvinnliga 

ledarna svarat bokas intervjutillfälle in och platsen som valdes var kvinnornas respektive 

kontor då detta blev mest bekvämt för respondenterna. Vid förfrågan kring intresset för 

intervjun var samtliga kvinnor i hög grad intresserade och engagerade för att medverka i vår 

studie. Detta visade intervjurespondenterna genom snabb återkoppling och kommentarer 

kring att det ämne vi valt att studera var viktigt för dem att diskutera. Det fanns således ett 

stort engagemang från våra utvalda intervjurespondenter att delta, vilket tyder på att kvinnor 

och ledarskap är ett aktuellt ämne. Innan de olika intervjuerna läste vi även på om de olika 

företagen respondenterna arbetade på för att vara förberedda och ha en grundförståelse innan 

intervjun genomfördes. 
 

3.7.2 Genomförande  
De fem olika intervjuerna utfördes i Växjö samt Stockholm under maj månad, på 

respondenternas respektive arbetsplatser under deras arbetstid. Elin Jonsson utförde de 

intervjuer som var i Stockholm och Micaela Malmström tillsammans med Mimmi Bredberg 

utförde de intervjuer som ägde rum i Växjö.  
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Innan påbörjad inspelning samt intervju förklarade vi för respondenterna att vi skulle spela in 

och bad om deras godkännande. Därefter förtydligade vi att de kommer att vara anonyma i 

uppsatsen och att de inom några dagar efter intervjun skulle få sitt empiriavsnitt skickade till 

sig för granskning och godkännande innan publicering. Därefter påbörjades inspelningen och 

frågorna ställdes i ordning men med vissa spontana följdfrågor för att hålla igång de 

intressanta svaren samt funderingar. Inga anteckningar gjordes under intervjuns gång då vi 

ville vara så delaktiga i intervjun som möjligt. Intervjuerna tog ca. 40 minuter och efter denna 

gavs utrymme till respondenten att tillägga något och det fanns även möjlighet för frågor och 

funderingar.   

3.7.3 Bearbetning av empiriskt material  
Efter utförd intervju gjordes en transkribering av de olika intervjuerna och respondenterna 

tilldelades nya, anonymiserade namn. Detta material användes sedan som grund till det 

empiriska kapitlet. Efter att de empiriska delarna sedan skrivits gjordes ännu en bearbetning 

av texten för att säkerställa anonymisering innan dessa skickades till respektive respondent för 

granskning. När respondenterna sedan bidragit med synpunkter bearbetades texten ytterligare, 

allt för att förmedla en så rättvis bild som möjligt av de olika intervjuerna.  

3.8 Etiska överväganden 
När forskning utförs inom management och företagsekonomi finns det två huvudfrågor som 

forskaren bör ställa sig gällande hur etik bör behandlas: “Hur ska man behandla de individer 

som studeras?” samt “Finns det aktiviteter som man bör eller inte bör engagera sig i 

tillsammans med de personer som ska studeras?” (Bryman och Bell 2013, s.136). Dessa 

huvudfrågor är aktuella då forskaren ska inneha en respekt för de individer som studeras samt 

att forskaren inte ska engagera sig för mycket i de personer som studeras, utan hålla ett 

avstånd för studiens skull (Bryman och Bell, 2013). Fler olika organisationer har kartlagt 

riktlinjer för grundläggande etiska frågor när det handlar om företagsekonomisk forskning. 

Reglerna för etik brukar främst beröra integritet, frivillighet, anonymitet och konfidentialitet 

för personer som direkt är med i forskningen (Bryman och Bell, 2013). Det är viktigt att 

erbjuda anonymitet då detta gör att chefer och anställda känner sig tryggare och att forskare 

dessutom kommer överens med de på företaget om vilka villkor som gäller (Bryman och Bell, 

2013). 
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För oss har det varit viktigt att erbjuda våra intervjurespondenter fullständig anonymitet för 

att de ska känna sig trygga att öppna upp sig om sina tankar och idéer. Det har varit 

betydelsefullt för oss att visa respekt och skapa ett förtroende mellan oss och respondenten då 

detta ämne kan uppfattas som känsligt att prata öppet om. Vi har även erbjudit samtliga 

kvinnor att själva få läsa igenom det empirikapitel som berör just deras historia innan 

publikation. Detta för att säkerställa att berättelsen stämmer överens med kvinnans egen 

upplevelse och skildrar verkligheten de förmedlat i intervjuerna. Kvinnorna har även 

benämnts med andra namn än sina egna i studien, detta för att bibehålla anonymiteten, men 

även för att läsaren ska känna att den får en relation till intervjurespondenten genom att de 

benämns med ett namn.  

3.9 Studien kvalitet 

För att säkerställa studiens kvalitet har fyra trovärdighetskriterier använts som verktyg. 

Tillförlitlighet 

För att säkerställa att studiens resultat är tillförlitligt grundas i hur accepterat studiens resultat 

blir (Bryman och Bell, 2013). Tillförlitlighet uppnås genom att utreda ifall de undersökta 

personernas sociala verklighet stämmer överens med den sociala verklighet som presenteras i 

studien. I enlighet med Bryman och Bell (2013) har vi därför skickat respektive 

intervjukapitel till respondenterna i efterhand. Detta har gjort för att respondenten kan 

återkoppla om eventuella ändringar om något inte skulle stämma och klargöra att kapitlet 

skildrar deras upplevelser på ett autentiskt sätt, vilket har stärkt tillförlitligheten. 
  

Överförbarhet 

I kvalitativ forskning handlar det om att få ett djup i forskningen. Bryman och Bell (2013) 

beskriver att det som vanligtvis behandlas i en kvalitativ studie är ett “intensivt studium av en 

liten grupp eller individer som har vissa egenskaper gemensamma” (Bryman och Bell, 2013 

s. 403). Det kontextuellt unika eller den betydelse/mening som den studerade sociala 

verkligheten har är av fokus när det gäller kvalitativa resultat. Detta innebär att en kvalitativ 

forskare bör lägga vikt på att producera täta och fylliga redogörelser över detaljer som finns 

inom en kultur (Bryman och Bell, 2013). Beskrivningarna av våra respondenter har gjorts 

efter transkribering och framställs på ett så målande sätt som möjligt. Vi valde därför att varje 

berättelse skulle vara enskild, just för att bidra till täta beskrivningar och fylliga redogörelser 

som kan bidra till att bedöma överförbarheten.  
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Pålitlighet 

För att uppnå och kunna bedöma pålitlighet gäller det att vara granskande (Bryman och Bell, 

2013). För att kunna vara granskande gäller det att det finns fullständiga redogörelser för 

varje fas i forskningsprocessen (problemformulering, val av personer som ska undersökas, 

fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut angående analysen av data osv). Under 

forskningens gång samt mot slutet kan kollegor fungera som revisorer/granskare. Dessa har 

som syfte att bedöma kvaliteten på tillvägagångssätt och procedurer (Bryman och Bell, 2013). 

För att styrka pålitligheten har vår handledare varit delaktig i hela processen och granskat 

forskningen under den tid som den utförts. Hon har följaktligen kommit med återkoppling på 

vad som kan förtydligas och förbättrats. Då det genom metoden går att följa hela studiens 

process möjliggörs det även av läsaren att få en transparent bild av undersökningen. 
  

Konfirmering eller bekräftelse 

Konfirmering handlar om vikten av att forskaren är objektiv gällande sina slutsatser samt att 

personen agerat i god tro. Att forskaren inte styrs av egna intressen och teorier är viktigt men 

även att det går att understryka resultatet från studien (Bryman och Bell, 2013). Vi har i alla 

intervjuer tagit en neutral ställning för att inte missleda resultatet och undvika att dra egna 

slutsatser. Vi tänkte på att ständigt hålla en objektiv ställning under intervjuer, 

intervjuskildringar samt under bearbetning av resultatet. 
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4.0 Empiri 
I detta kapitel kommer de fem intervjuerna återberättas. Varje intervju kommer få ett eget 

stycke där vi redogör för kvinnornas karriärberättelse och erfarenheter.  

4.1 HR-direktören  

HR-direktören, som kommer benämnas som Sofia, är i femtioårsåldern. Hon arbetar på ett 

bolag inom revisionsbranschen, är gift och har två barn i tjugoårsåldern. Sofia har en fil. kand. 

examen i ekonomi med inriktning personal och arbetslivsfrågor. Som HR-ansvarig har hon 

arbetat i olika branscher i över tio år. De främsta ansvarsområdena för HR-funktionen inom 

företaget är att se till att företaget ständigt attraherar, utvecklar och bevarar de mest 

efterfrågade medarbetarna. De främsta arbetsuppgifterna inkluderar att driva HR-agendan och 

leda HR-funktionen, utöver det så coachar och stödjer hon chefer.  

 

Sofia berättar själv hur viktigt det är som företag att lägga tid på ledarskap, och förklarar 

vidare att hon ser det som en process som ständigt bör vara i utveckling. Vidare förklarar hon 

att det viktigaste för henne själv när det kommer till hennes eget ledarskap är att med trygghet 

och tillit delegera med fullt förtroende. Hon utvecklar resonemanget genom att betona hur 

viktigt det är för henne att ha självgående medarbetare på alla nivåer som alla ser till helheten 

av företaget. Sofia använder sig av ordet effektivt ledarskap, och menar att det är viktigt att 

allt sker så smidigt som möjligt för att kunna leverera värde till kunden. 

 

Enligt Sofia själv är en av hennes största styrkor gällande sitt ledarskap hennes förmåga att 

inkludera alla samt det faktum att hon är lyhörd och bra på att se medarbetarnas behov och 

anpassa sig utifrån dessa: 
 

”Min styrka i mitt ledarskap är nog att jag är inkluderande, lyhörd och bra på 

att se medarbetare och deras behov och anpassa mitt ledarskap efter det” (Sofia 

2018-05-07) 

 

När det kommer till hennes svagheter berättar hon att en egenskap som hon behöver utveckla 

handlar om tydlighet, och främst när det kommer till kommunikationen i företaget.  
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Sofia är uppvuxen i entreprenörskap och berättar att det alltid varit naturligt för henne att 

tänka affärsmässigt och vilja ta ansvar. Gällande hennes karriärresa förklarar hon hur hon 

jobbat för ständig utveckling och att det främsta målet har varit att vinna förtroende. Hon 

började utan personalansvar men utvecklades och fick ta mer ansvar inom organisationen, 

något som hon tror bottnar i hennes förmåga att se till helheten och att hon utstrålar en 

trygghet i det hon arbetar med. Samtidigt poängterar hon att hon även har ett starkt 

affärsmässigt tänk, något som är viktigt för henne i hennes roll som ledare. Vidare berättar 

hon att affärsmässiga bedömningar är något som hon värderar starkt, och trots att det kan låta 

hårt så handlar det alltid om att prioritera och leverera resultat. 
 

Enligt henne själv så upplever hon skillnader i hur män och kvinnor agerar i rollen som 

chef/ledare på sin arbetsplats, hon förklarar att det finns stereotypa bilder av hur kvinnor 

respektive män i ledande befattningar bör agera. Dock poängterar hon att hon är medveten om 

att man inte kan generalisera, däremot menar hon på att hon vid flera tillfällen 

uppmärksammat hur kvinnor agerat mer enligt den stereotypa manliga normen när det 

kommer till ledarskap: 
 

”Vi är inte alls nöjda med hur det ser ut, vi tappar fler kvinnor än män och för 

oss är målet att öka andelen kvinnor i ledande positioner en jätteviktigt fråga” 

(Sofia 2018-05-07) 

 

 Hon berättar att denna norm gör henne bekymrad och att det är något hon sett mycket av i sin 

karriär. Men hon ser en förändring, inte minst på hennes egen arbetsplats där man just nu 

engagerar sig i frågan kring kvinnligt ledarskap genom att uppmärksamma vikten av att 

inkludera kvinnor på högre positioner. Trots en uttryckt oro kring att hon inte känner sig nöjd 

med hur samhället ser ut idag så är hon optimistiskt och menar att hon tror på en bättre 

framtid. Sett till hennes egen arbetsplats upplever hon att män och kvinnor har samma 

karriärmöjligheter, men berättar att hon blivit uppmärksammad om att andra kvinnor inom 

organisationen har känt att de inte fått samma utrymme som männen. Det är inte acceptabelt 

utan är något vi måste arbeta med hela tiden.   
 

Ett annat hinder som Sofia berättar om är att hon upplever det som att kvinnor i högre 

utsträckning tenderar till att fastna i positioner på vägen till högsta nivån, vilket resulterar i att 

allt färre kvinnor finns på toppen av organisationer. Hennes teori bygger på att kvinnorna 
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hamnar på en mellanchefsnivå och därför inte går hela vägen. Sofia berättar att det oroar 

henne och att det därför har blivit viktigt att hon i sitt eget ledarskap coachar kvinnorna på 

hennes arbetsplats till att fortsätta utvecklas och ta mer ansvar. 
 

Hon har själv inte upplevt några särskilda hinder som skulle kunna kopplas till det faktum av 

att hon är kvinna, utan menar att hon blivit behandlad på samma sätt som sina manliga 

kollegor. Inom företaget råder det, enligt hennes egen uppfattning, samma förväntningar på 

männen respektive kvinnorna. Däremot återkopplar hon till att hon är medveten om att det 

finns stereotypiska och förutfattade fördomar inom organisationen, men när det kommer till 

förväntningar så har inte upplevt att det skulle skilja sig.  
 

Att manliga egenskaper generellt skulle kopplas till rollen som chef/ledare berättar Sofia att 

hon kan känna igen. Hon förklarar att det redan från dag ett på företaget förekommit tydliga 

beteenden från kvinnors sida där de på ett tydligt sätt anpassat sig för att passa in i mönstret, 

och då för att framhäva det som associeras med en mer manlig ledarstil: 
 

”Jag såg tydligt när jag kom in att man anpassade sig för att passa in i 

mönstret. Men jag vill ju då säga att det är ju en förändring på väg men det går 

ju väldigt långsamt… ” (Sofia 2018-05-07) 
 

När det gäller familjelivet berättar hon att hon aldrig upplevt det som att hon behövt välja 

mellan familj och karriär, utan menar att hon och hennes man tillsammans lyckats lösa 

situationen på ett så ultimat sätt som möjligt. Enligt henne själv så tror hon att det handlar 

mycket om kvinnans egen vilja, för att få det att fungera så måste det finnas en vilja att kunna 

släppa ansvaret för hemmet förklarar hon. Däremot betonar hon även hur samhällsstrukturer 

är med och försvårar, såsom föräldraförsäkringen, men hon pekar också på vikten av att man 

som kvinna själv måste våga släppa ansvaret i hemmet. 
 

I specifika situationer under Sofias karriärresa kan hon känna igen sig i att hon gynnats av det 

faktum av att hon är kvinna. Däremot menar hon att det främst har att göra med personlighet 

och inte ledarstil.  Generellt uppfattar hon att det finns en ökad efterfrågan på kvinnliga 

chefer, och främst då när det gäller på högsta nivån. Hon kopplar till sitt tidigare resonemang 

kring att många kvinnor fastnar i mellanchefsrollen, och pekar på att det är en fälla för 

kvinnor och ledarskap. Hon förklarar att det måste förändras och ett sätt att göra det är att 
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coacha chefer att sträva efter att gå vidare så att det inte fastnar och blir kvar på lägre 

positioner. 
 

Trots en del bekymmer så är Sofia optimistisk när det kommer till framtiden. Hon berättar att 

hon är övertygad om att allt ledarskap kommer att förändras, och pekar på digitaliseringen 

och globaliseringen som bidragande faktorer till denna utveckling. Hon vill få bort 

förutfattade meningar där man skiljer på manligt och kvinnligt ledarskap, och hoppas på att se 

en förändring inom en snar framtid. Hon berättar att hon inte tror på kvotering utan istället 

menar att det handlar om att uppmuntra fler kvinnor till att ta sig vidare i sin 

karriär.  Avslutningsvis säger hon att det är ett problem som inte kommer att lösas av sig själv 

och syftar till att det krävs fler förändringar och engagemang från samhället i stort: 
 

”Men det är fortfarande någonting som gör att vi inte är där. Det kommer inte 

att lösa sig av sig självt, det kommer det aldrig att göra.” (Sofia 2018-05-07) 

 

4.2  Eftermarknadschefen 

Eftermarknadschefen, som i denna uppsats kommer att benämnas som Alice, är 45 år och bor 

med sin sambo samt sina två barn. Hon arbetar på ett företag som utövar IT-tjänster och har 

haft denna tjänst i 4 år. Alice är avdelningschef med personalledande ansvar för 

gruppcheferna inom företaget.  Tidigare har hon studerat fristående kurser med en blandning 

av ekonomi, personalvetenskap, sociologi samt språk. 
  
Alice säger att för henne är det viktigt att ha ett genuint intresse när hon utövar sitt ledarskap. 

Hon menar att dels handlar det om att säkerställa den kommersiella och affärsmässiga biten, 

där det främst handlar om siffror. Hon förklarar att det är viktigt att bidra till att hjälpa 

företaget att nå sina mål. Men dels finns det också HR-biten, att vara intresserad av andra 

personer. Hon är tydlig med att man måste ha med sig båda delarna för att vara en bra ledare.  
  
När Alice beskriver sitt eget ledarskap anser hon att hon är väldigt rak och ärlig. Hon 

förklarar att hon inte lindar in mycket som hon säger, utan snarare bygger ett förtroende på ett 

genuint sätt. För henne är det viktigt att bygga upp detta förtroende, men det krävs först att 

man bygger en relation till varandra. Alice beskriver att hon dessutom kan vara ganska 

krävande som chef då hon vill se att hon är med och bidrar till att medarbetarna utvecklas. 
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 Alice har tidigare även i tjugo år arbetat som ekonomichef med och på vissa bolag hade hon 

då även ett HR-ansvar, detta var på olika bolag och internationella koncerner och det var 

tidigt som hon kom in på chefsrollen. 
  
När vi talade kring om det fanns skillnader i hur män och kvinnor agerar i rollen som chef på 

hennes arbetsplats så svarade Alice att hon upplever det i form av att kvinnor tänker mer på 

mjuka värden: 
  

”Jag tror att kvinnliga ledare mer frågar ”Hur mår du?”, alltså lite det här 

lite det mjukare, det är lite kvinnlig intuition och touch på det hela. Att man 

tänker steget längre bakom människan och inte bara bakom... Inte bara 

prestationen. Så jag tror absolut att det finns skillnader.” (Alice 2018-05-14) 

  
Hon förklarar att det är typiskt manligt att snarare fråga om en avrapportering av det operativa 

eller mätetalen, medan kvinnan ser mer till människan bakom och djupet. Hon beskriver även 

att kvinnor även är intresserade av medarbetarnas personliga utveckling. Hon menar då att 

hon upplever skillnader mellan män och kvinnor men kan inte säga vad det beror på. 
  
Vidare förklarar Alice att hon tycker att hon arbetar på ett, enligt henne, otroligt jämlikt 

företag. Hon upplever inte att det är svårare för kvinnor att nå högre befattningar inom 

företaget. Inom hennes företag arbetar de inte med kvotering, vilket hon beskriver är något 

som de inte tror på. De gör snarare allt de kan för att matcha fram kvinnliga chefer, men att 

det fortfarande är en lite för stor andel män på företaget. 
  
Alice berättar också hur hon aldrig upplevt några särskilda hinder som kvinna i rollen som 

chef då hon anser att man som kvinna bemöter mest hinder i småbarnsåren, hon tror att det 

kan vara stressande att ha en ledande roll och vara föräldraledig. När hon själv hade små barn 

hade hon ett flexibelt arbete och kunde dessutom ta med sig barnet till jobbet vilket gjorde att 

hon inte i samma utsträckning kände sig stressad. Hon beskriver dessutom att hon i ett svenskt 

bolag aldrig har känt att hon har upplevt motgångar som kvinna, däremot tycker hon att det 

ofta snarare kan ses som mer positivt att vara kvinna och söka jobb. Det stora hindret enligt 

henne är just att eftersom kvinnor föder barn, och behöver vara hemma första tiden, så kan 

diskriminering ibland ske. 
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Alice anser att vissa organisationer dessutom premierar manliga personlighetsdrag och att 

dessa oftast lätt förknippas med en chef och att detta tankesätt kan kännas föråldrat. Hon 

beskriver manliga personlighetsdrag som att vara auktoritär och väldigt beslutsam. Däremot 

menar hon också att sådana personlighetstyper behövs lika mycket som andra, då det enligt 

henne är mixen av olika människor som utgör en bra ledningsgrupp. Hon förklarar att de på 

hennes arbetsplats är jämlika men att detta också är något de arbetar med som en 

ledningsfråga. De vill försöka hitta en balans med lika mycket kvinnor och män i styrelsen, 

ledningsgruppen och på alla chefsnivåer. Hon menar att det inte ser bra ut annars utifrån. 
  
När det kom på tal om en eventuell konflikt mellan att vilja göra karriär och familjeliv menar 

Alice att detta är en konflikt som snarare har varit på hemmaplan och inte gentemot 

arbetsgivaren. Hon beskriver att det kan vara så att ett av barnen är hemma och sjuk och 

någon måste ta hand om det så är det ofta kvinnan som får stanna hemma, även fast de båda 

har lika viktiga möten den dagen. Hon förklarar däremot att hon inte har känt sig tvungen att 

välja mellan familjeliv och karriär då hon alltid har jobbat på företag där hon kan vara flexibel 

och hade en bra överenskommelse med arbetsgivaren. Dock förklarar hon också att hon tror 

att detta kan vara ångestladdat för många kvinnliga ledare då inte alla har samma flexibilitet 

på sin arbetsplats. 
  
Alice förklarar även att hon inte upplever det som svårare för kvinnor att ta sig högre upp i 

hierarkin på hennes arbete, hon menar att det snarare är lättare och att de uppmuntras. Hon 

beskriver det som att de hellre hade anställt en kvinna än en man, om det var två likvärdiga 

kandidater som sökte en tjänst. Detta på grund av att de vill komma till en jämvikt i företaget, 

men hon betonar att de däremot inte arbetar med kvotering. 
  
De har även i år börjat med ett talangprogram där de letar efter talanger i bolaget som sedan 

matchas fram till nya ledare, förklarar Alice. Hon menar att de här även säkerställer att 50% 

ska vara tjejer. De vill genom detta säkerställa successionsordningen och vill i större 

utsträckning ha kvinnliga ledare. Alice tror att kvinnliga ledare eftersöks eftersom att de är 

väldigt duktiga, men hon menar också att det inte finns något som säger att de är sämre eller 

bättre än manliga ledare. Men däremot menar hon att det ser bra ut utifrån att ha ett relativt 

jämställt bolag, att det inte bara är vita medelålders män och att företag också börjar tänka på 

vikten av mångfald. Hon beskriver dessutom att hon inte på något vis själv upplever att hon 
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som kvinna gynnats genom förmåner eller dylikt, men däremot känner hon att hon har 

uppmuntrats. 
  
När Alice sedan beskriver organisationsformen så menar hon att den är väldigt traditionell 

och tydlig, men hon upplever inte att den typen av organisationsform på något sätt stöttar eller 

inte stöttar kvinnliga ledare. 
  
När det kommer till framtiden förklarar Alice att hon tror att frågor kring kvinnligt och 

manligt ledarskap kommer tas upp på fler företag. Hon tror även att företag kommer arbeta 

mer för att förenkla det för småbarnsföräldrar. Hon menar dessutom att ett bolags värderingar 

är väldigt viktigt, hon tycker att de ska ha en human och empatisk syn på ledarskap och 

medarbetare: 
  
”Står du då i valet mellan att anställa en kvinna som du vet kanske kommer bli gravid inom 

två år eller en man, då... Det kan vara svårt. Du kan inte bara gå på kvinnor där utan man 

måste ha en verksamhet som ska gå ihop också. Och får du inte ihop den så lider alla andra. 

Så det är en jättesvår balansgång.” (Alice 2018-05-14) 

  
Alice ser också ett behov av att hitta lösningar på hur kvinnor i ledande positioner kan vara 

föräldralediga då hon menar att kvinnor i många fall kan diskrimineras i sitt jobbsökande om 

de är i åren att skaffa barn. Alice förklarar att det borde finnas större valmöjligheter som hade 

underlättat det för kvinnor. Enligt Alice beror de främsta svårigheterna för att kunna vara en 

kvinnlig ledare på småbarnsåren, som hon förklarar syns på statistiken. Men hon anser att 

kvinnor däremot är minst lika intelligenta och drivna som män.  

4.3  Analyschefen 

Sara är 48 år gammal och sitter som analyschef på ett internationaliserat företag. Hon har haft 

nuvarande befattning i 2,5 år och har utbildning inom nationalekonomi. När det kommer till 

ledarskap menar Sara att hon tycker att det viktigaste handlar om att vara tydlig. Hon lägger 

även vikt vid att vara transparent i sin kommunikation och att vara en aktiv lyssnare. Hon 

beskriver sig som otålig och är medveten om att hon måste jobba med att vara en aktiv, och 

bättre lyssnare. En styrka hon beskriver är att hon har ett genuint intresse för människor samt 

tycker om och ser dem. Hon har även lätt för att inspirera sin omgivning och är väldigt 

lösningsorienterad. När Sara sedan nämner behovet av att vara en aktiv lyssnare, sin otålighet 
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samt sin förmåga att vara lösningsorienterad, beskriver hon följande om hur hon tänker när 

hon är i ett samtal med en medarbetare som behöver höja sin prestation: 

 “... då måste jag påminna mig själv om att vara en aktiv lyssnare eftersom jag 

själv har säkert tusen lösningar på det här. För jag är så lösningsorienterad 

och då måste jag kliva tillbaka och tänka ”men nu ska jag lyssna för nu är det 

den här medarbetaren som ska lösa det här problemet.” (Sara 2018-05-14) 

Detta menar Sara kan vara en svaghet som hon själv vill försöka vända till en styrka. Hon 

beskriver att hon ständigt vill framåt och hon trivs i “sense of urgency” och “kniven mot 

strupen”-situationer och anser att hon då presterar bättre och jobbar då för att få sina 

medarbetare delaktiga i situationen. Hon tar gärna ledarrollen men kan kliva tillbaka om det 

behövs. Vägen till att bli analyschef på sin nuvarande arbetsplats anser Sara är för att hon 

tagit olika steg och varit ledare tidigare i sin karriär. Hon blev headhuntad och beskriver att 

hennes tidigare arbetsplats innebar, även den, en fri roll där man leder sig själv och några 

medarbetare. Därför tror hon att hon blev erbjuden tjänsten då företaget behövde en person 

som kan styra upp, agera och leda. 

Sara är aktivt deltagande i företagets traineeprogram och att initiera initiativ för studenter att 

komma in i bolaget, hon menar att detta inte är en slump att hon är engagerad. Hon kom på att 

studenter kan agera som en skuggledningsgrupp, då hon vet att de tycker det är kul att vara 

nära ledningen. Men även för att de är väldigt duktiga och ambitiösa. Sara berättar: 

“Att jag hoppar in där tror jag är lite den här med att jag ser att ”här kan jag 

hjälpa till” också som ledare att jag tror att man ser, och i de, när jag 

rekryterades hit att de vet att jag hela tiden bygger upp och får lätt med andra 

så där tror jag lite det här informella ledarskapet också.” (Sara 2018-05-14) 

Saras har alltid haft viljan att leda samt förmågan att få med sig folk och tror att det är därför 

hon blivit en ledare. Sara har fått gå ett välkänt ledarskapsprogram som heter “women leaders 

up” som Hilary Clinton startade i USA och Maud Olofsson tog till Sverige. Hon hänvisar till 

ett citat som hon tror på ”In the future there are no female leaders, just leaders”. Hon 

reflekterar över varför just kvinnor behöver sådana initiativ, hon har själv aldrig sett sig som 

att hon är man eller kvinna utan beskriver att hon enbart ser sig som Sara som är chefekonom.  
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Sara beskriver sedan att hon tycks se en viss skillnad mellan hur män och kvinnor agerar på 

hennes arbetsplats. Det finns säkert flera orsaker menar hon, i verksamheten är det jämvikt 

mellan könen men i ledningsgruppen en övervikt av män. Trots att företagets VD är kvinna 

tror sig Sara se en del så kallade manliga egenskaper hos kvinnorna, som auktoritet.  

Sara beskriver att hon hört många prata om att det kan bli mjukare värderingar om det är en 

kvinna som styr på toppen. Hon menar att det blir en värderingsstyrd organisation med mixen 

av kvinnor och män som skapar ett socialt inkluderande ledarskap där unga människor vill 

jobba. När vi frågar om det är svårare för kvinnor att nå högre befattningar och ha samma 

karriärmöjligheter inom Saras bolag svarar hon att hon innerligt vill tro det. Men hon anser att 

fakta talar emot henne, de har förvisso en kvinnlig VD men de fyra andra höga cheferna är 

män. Hon menar helt klart att det finns tendenser till att det är mansdominerat ändå. Det är 

homogent men hon diskuterar och frågar sig själv om det verkligen har med att göra om är 

kvinna eller kan vara det som eftersöks. Hon beskriver ändå att detta är något som företaget 

jobbar med och är noga att det har en balans. Genusperspektivet är viktigt för organisationen 

och är något Sara helt står bakom. Däremot har hon svårt att säga varför statistiken i 

ledningsgruppen ser ut som den gör, hon beskriver att hon skulle vilja att personer väljs ut 

utan fokus på vilket kön den har. 

Sara upplever inga tydliga hinder för henne i karriären som chef, ur ett kvinnoperspektiv. Inte 

på tidigare arbetsplatser och inte på den nuvarande. Hon anser sig inte personligen blivit 

diskriminerad på sin arbetsplats men säger att det kan finnas i andra delar. Däremot upplever 

hon att det finns olika förväntningar på män och kvinnor på hennes arbetsplats. Hon beskriver 

det som att fördomarna finns i oss människor, och det är detta som bidrar till de olika 

förväntningarna. När det kommer till hennes arbetsplats menar hon att hon upplever en större 

tolerans mot män i organisationen. Sara beskriver ett exempel på hur män kan brista i ansvar 

och ändå komma undan genom att prata sig till det. Hon tror inte att en kvinna hade fått bete 

sig på det viset utan att det hade varit annorlunda och tuffare om hon var i samma situation: 

 “Jag tror inte att man hade accepterat det hos en kvinna, så tyvärr tror jag 

kanske att det är en viss skillnad och man hade ställt andra krav på en kvinna 

än vad man gör ibland på vissa män.” (Sara 2018-05-14)  
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Sara berättar att manliga egenskaper kopplas till att vara chef, men att det däremot inte är 

jättetydligt. Runt om i världen är det mycket män som jobbar på bolaget men Sara menar på 

att de arbetar med att försöka sätta avtryck med att de som svenskt bolag jobbar med 

jämställdhet och att det finns i företagets värderingar. Sara förklarar att det trots detta 

jämställdhetstänk finns tendenser till att manliga egenskaper uppskattas mer när det kommer 

till att vara chef. Hon påstår att det är en generationsfråga och att det kommer förändras. Hon 

tycker själv att hon inte har manliga egenskaper men har inte upplevt detta som ett problem, 

då hon anser sig som relativt neutral men hon vill ändå slå ett slag för de mjuka värdena, då 

dessa är något som hon tror på i större utsträckning.  

Sara beskriver att hon upplever en ständig konflikt mellan karriär och familj, och upplever att 

dessa två delar av hennes liv konkurrerar. Sara tycker väldigt mycket om sitt jobb och tror sig 

hitta bekräftelse i det, vilket hon förstår kan vara både positivt och negativt. Men när allt ställs 

på sin spets, då är familjen alltid viktigast förklarar hon. Barnen har tidigt fått lära sig 

självständighet då hon upplever att det är svårt att ha en ledande roll och samtidigt vara fullt 

närvarande med familjen.  

 “...självklart kommer familjen allra allra högst. Framförallt barnen, barnen 

kommer nog, eller uteslutande, högst upp. Så om jag rangordnar, om man gör 

en liten pyramid då; barnen är a och o, men sen kommer jag själv och det 

innebär att jag måste må bra själv.” (Sara 2018-05-14) 

Dock beskriver Sara att det går att kombinera rollen som chef med familjeliv. Men samtidigt 

är det svårt när man har en tjänst som hon har, för det går inte alltid att koppla bort jobbet. 

Hon menar att om man inte ser jobbet som en del av livets resa bör man nog ha en annan typ 

av jobb. Sara anser att vårt samhälle är väldigt uppbyggt kring den manliga normen men att 

hon tror att en lösning är att ha fler kvinnor på ledande befattningar så att mandat skapas för 

att fatta svåra beslut. Hon tror att samhället måste förändras och att det innebär ett helt nytt 

tankesätt. Hon menar att om det blir en förändring kommer företag kunna dra nytta av en 

outnyttjad potential. 

Sara tycker sig ha gynnats av att vara kvinna på sin arbetsplats. När det har kommit till att 

företräda organisationen i olika sammanhang har Sara fått möjligheten att kliva fram och göra 

det. Hon tror att det beror på att hon är inkluderande och ser saker i större perspektiv, något 
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hon menas kan kopplas till hennes kvinnlighet. Hon beskriver sig själv som en aktiv och 

drivande person som får saker gjorda, vilket hon gör i kombination med att vara inkluderande. 

Detta har gett henne möjligheter och menar därför att hon kanske då gynnats på grund av att 

hon är kvinna. Sedan beskriver hon att hon också tror att det handlar om att föregå med gott 

exempel och att ha kvinnor som representanter i både nationella och internationella 

sammanhang. Det är viktigt att de tänker i ett genus-och mångfaldsperspektiv menar hon: 

“Eller jag vet inte om det är att gynna, men jag vet att många av de yngre som 

går våra traineeprogram och annat säger att ”det är så kul att ha en kvinnlig 

förebild”.” (Sara 2018-05-14) 

Sara beskriver att före detta kollegor och kurskamrater med höga ledande positioner, både 

inom näringsliv och forskning, endast anställer kvinnor. Detta för att de anser att dessa gör det 

bästa jobbet och Sara håller delvis med och hävdar att om du anställer en kvinna kommer hon 

få jobbet gjort, göra det bra och noggrant. Men såklart är det mest dynamiska en mix av både 

manligt och kvinnligt och kombination av olika egenskaper. Sara berättar om paradigmskiftet 

som sker och tror att organisationer tvingas in i att skapa en balans, mixen av män och 

kvinnor behövs. Sara beskriver att organisationsformen i hennes företag har gjort att hon har 

möjlighet att vara sig själv och leda utifrån sina drivkrafter, styrkor och ledarstil. Däremot 

önskar hon att hon kunde få ta en större plats inom organisationen, men att hon upplever det 

som att det kommer ta lång tid. Däremot berättar Sara att hon inte kommer ge sig, hon vill 

förändra men hon menar att det kräver både tålamod och kraft.  

När Sara talar om framtiden anser hon att det kommer förändras, hon tror inte att det kommer 

finnas kvinnliga ledare utan enbart ledare. Hon beskriver att kvinnor måste in högt upp i 

ledning och styrelser. För att nå dit pekar hon återigen på att det krävs ett förändrat tankesätt 

och tänka på att det finns outnyttjad potential. Hon menar att kvinnor måste lyftas fram 

tillsammans med män och att stötta de som förstått att det behövs en förändring.  
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4.4  IT-direktören 

IT-direktören, som går under namnet Anna, är 37 år gammal och arbetar som företagets CIO. 

Hon är gift och har tillsammans med sin man två barn. Anna är utbildad civilekonom och har 

arbetat som företagets IT-direktör i ca två års tid. 
  
Anna berättar vid intervju att förtroende är något som hon värderar högt när det kommer till 

det som är viktigast i hennes eget ledarskap, men betonar även att det rör sig om många olika 

saker. Däremot är det just förtroendet för sina medarbetare som hon själv ser som ytterst 

viktigt. Hon förklarar att hon arbetar utifrån principen att alltid se till att ge mycket ansvar 

utan att vara för kontrollerande, men att samtidigt alltid se till att vara där och stötta längst 

med hela processen. Hon förklarar även att det är viktigt att kunna visa vägen och att ha 

förmågan att hantera svåra frågor och att inte vara rädd för att ta beslut. Vidare ser hon sina 

styrkor just i att vara en stöttande person som kan hantera balansen mellan att delegera ansvar 

men samtidigt finnas där och hjälpa till: 
  
”Mina styrkor tror jag ligger i att jag är väldigt stöttande, sen tror jag att jag är 

väldigt duktig på att ge mycket ansvar och mycket stöd. Jag lämnar ingen 

ensam, jag vet att vissa delegerar väldigt mycket så att man lätt kan känna sig 

ensam och jag tror jag har hittat den rätta balansen över att ge mycket ansvar 

men ändå alltid finnas där”. (Anna 2018-05-16) 

  
När det kommer till sina svagheter gällande sitt ledarskap pekar hon på att det många gånger 

kan vara svårt att släppa taget om en viss situation som inte blev som man hade tänkt sig, 

exempelvis när något gått fel, eftersom att man själv är den som är ytterst ansvarig. Det blir 

lätt att man ta med sig det hem och det kan vara svårt att släppa saker berättar hon. 
  
Anna har sedan starten av sin karriär varit tydlig med att hon vill ta mer ansvar och ha en 

chefsposition, något som hon också väldigt tidigt fick göra. Och den riktningen gick det, 

hennes ansvarsområden växte och hon lyckades klättra upp i karriären. Hon berättar att hon 

själv har haft bra ledare som lyssnat på henne och gett henne chansen, och att hon även var 

tidig med att visa på sin förmåga att kunna hantera detta ansvar. 
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 Vid diskussion kring upplevda skillnader mellan hur män respektive kvinnor agerar i rollen 

som ledare förklarar Anna att hon inte upplever att det finns några skillnader på hennes 

befintliga arbetsplats. Hon ser även att alla har samma karriärmöjligheter, kvinna som man. 

 Däremot berättar hon att på hennes tidigare arbetsplats, som präglas av en mer traditionell 

kultur, uppfattade hon det som att det fanns stora skillnader. Vidare förklarar hon hur det 

bottnar i att företaget hade en mer ”macho-kultur” med mycket fler män i 

chefspositioner.  Men inom det företag som hon idag arbetar för så ser kulturen annorlunda ut 

och hon upplever skillnaderna mer som individuella snarare än könsbaserade. Hon beskriver 

att den Vd:n som verksamheten idag har är relativt ung och att det har påverkat och gör stor 

skillnad eftersom han aktivt tänker på att ha en jämn fördelning i koncernen. Det finns en 

tydlig vilja och engagemang från hans sida som gör stor skillnad berättar hon. 
  
Hon upplever inte heller att det skulle vara svårare att nå högre befattningar för kvinnor på sin 

nuvarande arbetsplats, däremot upplever hon att det generellt är så på flera andra företag: 
  

”Jag tror inte det inom vårt, men jag upplever att det är så generellt, det gör 

jag. Visst det finns andra företag som vi och många nyare företag där 

förutsättningarna är desamma, men jag upplever att det i traditionella 

branscher är rätt så stor skillnad. Där är det mycket svårare för kvinnor.” 

(Anna 2018-05-16) 

  

Hennes egen uppfattning är att det är många män från början och att det finns en tendens hos 

dem att rekrytera och befordra andra yngre män, eftersom att de kan känna igen sig och se sig 

själva i dem. Anna berättar även att hon upplever att det finns en generell fördom kring att 

bara för att man är kvinna så kommer man att gå på föräldraledighet snart och därför blir 

dessa kvinnor inte befordrade. Hon berättar att hon själv har haft tur med detta men att många 

omkring henne har berättat sådana historier om hur man blivit missgynnad på grund av sitt 

kön. 
  
När det kommer till upplevda hinder i karriären berättar Anna att hon nu är van vid att vara 

chef, och att det har inneburit att hon utvecklats och lärt sig hantera motgångar och därför inte 

upplever dessa hinder på samma sätt. Däremot poängterar hon att hennes egen uppfattning är 

att många kvinnor, främst i början av sin karriär, är ytterst hårda mot sig själva och ställer 

höga krav till skillnad från männen. Detta tror hon har resulterat i att flera kvinnor inte vågar 
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ta nästa steg eftersom de upplever att de saknar kompetens, trots att de är minst lika duktiga 

som männen. Anna upplever att hon själv har anpassat sig under sin tid som ledare genom att 

bli mer tuff i sitt ledarskap: 
  

”Jag har ju anpassat mitt beteende över tid, man har blivit mer tuff i sin 

ledarstil. Nu är det väldigt naturligt för mig för att jag är van vid det, men i 

början var man nog så att man uttrycket att man kände att man inte kunde 

någonting. Sedan insåg man efter ett tag att det bara är kvinnor som säger så, 

fastän dem är minst lika duktiga som männen. Då börjar man ifrågasätta sitt 

tankesätt Det har verkligen varit en utveckling över tid.” (Anna 2018-05-16) 

  
När Anna berättar om motgångar som hon mött under sin tid som ledare, förklarar hon att hon 

inte upplever att dessa hör ihop med det faktum att hon är kvinna. Däremot menar hon att det 

säkert kan finnas saker som gör det svårare för kvinnor och att hon själv blivit utsatt för vissa 

härskartekniker av äldre män. Männen har i dessa situationer uttryckt sig i form av ”lilla 

gumman” och liknande uttalanden som förminskar kvinnan. När det gäller diskriminering i 

form av lön så berättar hon att hon själv inte upplevt detta, däremot är hon säker på att 

kvinnor får kämpa mer för sin lön, det gäller att stå på sig och själv gå på för att se någon 

förändring förklarar hon. 
  
Rent generellt upplever Anna att dagens företagande präglas av skilda förväntningar på 

manliga respektive kvinnliga ledare, men det är inget som hon ser på sin nuvarande 

arbetsplats. Men hennes allmänna uppfattning är att kvinnor har andra förväntningar på sig: 
  
”Men generellt skulle jag verkligen säga att det är mycket lättare för kvinnor att 

uppfattas som lite bitchiga, fast vi egentligen bara är precis som männen. Det 

finns någon förväntan om att man ska vara lite snällare, och om man inte är det 

så kan man få lite negativa reaktioner på det.” (Anna 2018-05-16) 

  

Att manliga egenskaper generellt kopplas till rollen som chef, är något som Anna bekräftar 

och hon pekar även på det faktum att hon själv upplever sig som något förmanligad, hon 

menar att hon anpassat sig, och främst då när hon enbart befinner sig i situationer med andra 

män. Det blir väldigt tydligt i dessa situationer, där är det manliga ideal som gäller, berättar 

Anna. 
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Att det skulle vara svårare för en kvinna att nå högre befattningar är något hon förnekar, 

däremot menar hon att det krävs mer utveckling från en kvinnas sida för att trivas i rollen som 

chef. Denna utveckling bottnar i att kvinnan själv måste lära sig att inte ställa alltför höga 

krav på sig själv, och lita på sin egen förmåga förklarar Anna.  Det finns således ett problem i 

att kvinnor har en tendens till att inte tro på sig själva, något som hon själv har erfarenhet 

utav: 
 

”Jag som har chefer under mig ser jättemycket problem med att kvinnliga 

chefer hoppar av för att de tror att de inte gör ett tillräckligt bra jobb. Eftersom 

de har så höga krav på sig själva, de blir för mycket för dem. Det är jätteviktigt 

att man jobbar med att vara nöjd med sig själv och inte vara så ifrågasättande. 

Det upplever jag är en mer kvinnlig egenskap, jag tror att mer kvinnor känner 

så än män. Och det är en stor nackdel för oss kvinnor.” (Anna 2018-05-16) 

  
Anna berättar vidare att hon aldrig stått i konflikt mellan familjeliv och karriär, något som hon 

tror grundar sig på att hon haft bra arbetsgivare och en bra fördelning hemma. Dock berättar 

hon att kvinnor i hennes omgivning varit med om detta, då de blivit missgynnade i samband 

med att de fått sitt första barn. När det kommer till andra hinder i samhället som kan komma 

att försvåra för kvinnan förklarar Anna att hon upplever Sverige som ett land där vi kvinnor 

har alla förutsättningar för att kunna leva helt jämställd. Hon förklarar att hon själv inte se 

några hinder i den struktur som finns, utan att problemet snarare bottnar i de förutfattade 

meningar som finns gällande vad en chef är. Det finns en mansdominans där som gör att 

männen i större utsträckning associeras med vad som uppfattas vara en ledare. 
  
Som Anna tidigare berättat så upplever hon att det företag som hon idag arbetar på har en 

modern syn på kvinnan och aktivt arbetar för att få in fler kvinnor på högre befattningar. Av 

den anledning av att man är så pass medveten om att fler kvinnor behövs kan detta upplevas 

som fördelaktigt för kvinnor menar Anna: 
  

”På arbetsplatser där man är väldigt medveten om könsfördelning så blir man 

ändå lite gynnad av det. Vår Vd arbetar aktivt för att få en jämn fördelning, så 

lite kanske man kan säga att man gynnas som kvinna av denna medvetenhet.” 

(Anna 2018-05-16) 
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Vidare berättar hon att det finns en ökad efterfrågan på kvinnliga chefer och att det inte enbart 

handlar om att det ska se bra ut, utan att det är för att man är så pass medveten om att 

företaget gynnas av att både ha kvinnor och män i ledningen.  
  
Gällande framtiden så är Anna optimistisk och tror på att arbetslivet kommer att förändras när 

det kommer till synen på ledarskap. Hon kopplar återigen till att det rör sig om en 

generationsfråga, och menar att vi idag har en annorlunda syn på kvinnor och män i ledande 

positioner. Vidare förklarar hon att hennes egen uppfattning är att kvinnor idag, som tillhör 

den yngre generationen, har en annan inställning och är mer självsäkra. Hon ser således att 

lösningen på problemet kommer att vara generationsskiftet, det finns ett helt annat tänk idag 

som kommer att förändra hela arbetslivet förklara hon. Det som kan göras för att få fler 

kvinnor på chefsnivåer är att utbilda fler företag, och främst de traditionella, menar Anna. 

Alla måste bli mer medvetna om situationen, och denna vidare menar hon att denna 

medvetenhet är relativt etablerad hos den yngre generationen, något som hon ser som en 

positiv utveckling: 
  
”Det är en positiv utveckling, för jag har upplevt och varit med om att jag har 

fått övertyga jätteduktiga kvinnor till att ta högre positioner, vilket har krävt 

enormt mycket övertalning. Jag är helt övertygad om att de kommer göra ett 

fantastiskt jobb, men de vill inte riktigt för att de inte vågar.” (Anna 2018-05-

16) 
 

4.5 Tidigare regionchefen 

Tidigare regionchefen, och numera VD, kommer benämnas som Rebecka. Hon är 38 år 

gammal, har två barn och är gift. Rebecka har inte utbildat sig vidare efter gymnasiet utan har 

sedan dess, enligt henne själv, gått den långa hårda vägen för att komma dit hon är idag. Hon 

är numer VD för sitt eget företag men har tidigare arbetat inom klädindustrin. Där arbetade 

hon sig upp sig från sommarjobb till regionchef inom loppet av några år. Hon hade sedan som 

regionchef ett ansvar för 500 anställda inom företaget. 
  
Rebecka berättar att hon tycker det är viktigt att vara en symbolisk ledare när hon utövar sitt 

ledarskap. Hon menar vidare att det enligt henne är viktigt att försöka nå fram till alla 

personer man pratar med, och dessutom vara ärlig längst hela vägen: 
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”De ledare som inser att personalen är en av de viktigaste delarna kommer 

lyckas bra. Men för att få med sig hela styrkan krävs det att man inta bara är en 

som pekar med hela handen. Jag tror på att vara en ledare som själv visar 

vägen, som vågar stå där både när det är framgång och motgång.” (Rebecka 

2018-05-17) 

 

Hon beskriver hur hon inte vill vara den som säger vad en person ska göra, utan istället visar 

vägen på hur de kan nå målet. Hon fortsätter berätta hur hon som ledare vill vara lojal mot 

målet, och lojal mot medarbetare. Det är viktigt för henne att få med sig alla, vilket hon 

förklarar är en stor utmaning. Hon utvecklar med att beskriva att det finns olika människor i 

en grupp, de som är drivna, hungriga och framåt och de som sitter och halvsover på jobbet. 

Hon betonar utmaningen i att leda dessa olika personer mot samma mål, vikten i det anser hon 

är att coacha på olika sätt utefter skiljaktigheterna. Hon förklarar även att hon är väldigt 

passionerad över sitt jobb, och hon vet att det smittar av sig till hennes omgivning. Hon 

beskriver även att inom hennes ledarskap kan hon vara väldigt rak och ärlig, något som hon 

påstår är bra i många lägen, men även i vissa fall kan bli en utmaning då det ibland kan vara 

svårt att nå fram: 
  

”Att linda in feedback i bomull tror jag många gör för att det känns lättast och 

mest harmoniskt men blir många gånger luddigt och kanske svårt att få en 

förändring på.  Jag tror på ärlighet och tydlighet med stort hjärta i allt jag gör. 

Feedback utvecklar enormt om den ges på det sättet så mottagaren blir triggad 

av att göra en förändring. Och ibland är det vad vi minst vill höra som är det 

som utvecklar mest.”  (Rebecka 2018-05-17) 
  
När Rebecka vidare beskriver sitt raka och ärliga ledarskap menar hon att hon själv uppfattar 

sin ledarstil som manlig. Hon redogör för att kvinnor ofta är mjukare i sitt ledarskap jämfört 

med hennes. Hon menar att hon alltid har varit så men upplever att andra kvinnor i större 

utsträckning inte vågar ta lika plats som män, just för att kvinnor kan sätta sig själv i ett fack 

och ställa för stora krav på sig själv. Enligt hennes erfarenhet anser Rebecka att hon upplever 

kvinnor som smidiga och män som väldigt framåt. Hon uppfattar det som att det i samhället 

finns mer manliga ledare, än kvinnliga. Däremot tror hon att om en kvinna skulle få en 

starkare självkänsla i att vara ledare och våga ta mer plats så hade inga skillnader funnits. 
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 Rebecka berättar själv om hinder hon upplevt som kvinnlig ledare när hon fick hantera 

sexuellt obehag från män mot sina anställda. Hon beskriver att det var en stor utmaning och 

att hon var tvungen att i ung ålder hantera dessa problem. Hon betonar att det däremot 

kompetensmässigt inte ska finnas några hinder för en kvinna att vara ledare: 
  

”Jag skulle aldrig ens kunna tänka mig att se en kvinna kunna behandla killar 

på det sättet som vissa ledare, som män, kan behandla kvinnor.” (Rebecka 

2018-05-17) 

  
Vidare berättar Rebecka även om när hon i ung ålder skulle vara ledare till män i 55-årsåldern 

och kände då att hon fick vara oerhört förberedd inför varje samtal. Hon beskriver hur hon 

hade många olika förhandlingar där hon körde samtalen själv, och upplevde då att männen 

hade en annan och kaxig ton mot henne. Däremot så beredde de sig annorlunda när hon hade 

med sig sverigechefen, som även han var en 55årig man. Då satt de istället knäpptysta. Hon 

menar att hon upplever det som att hon inte var riktigt redo för den utmaningen då, men att 

hon idag är en tryggare ledare och därför hade samtalet varit annorlunda. Hon anser då att det 

inte enbart handlar om det faktum att hon är kvinna, utan även hennes unga ålder och 

mognadsnivå. Rebecka betonar att det idag finns ett annat tankesätt än vad det var när hon var 

yngre. Hon menar att stora företag idag har en plan för hur fler kvinnor ska bli ledare, men att 

det inte är lika genomarbetat i små och medelstora företag på grund av resursproblem. 
  
Rebecka beskriver hur hon har upplevt att hon har blivit behandlat annorlunda för att hon är 

en kvinna, men hon säger att hon är övertygad om att det inte beror på företagets riktlinjer 

eller värderingar, utan snarare att personen som behandlat henne så helt enkelt då har varit en 

dålig ledare, och då spelar det ingen roll om det är en man eller kvinna. 
  
Hon funderar vidare kring rollen som chef och förklarar att hon tror att anledningen till att 

manliga egenskaper ofta kopplas till rollen som chef beror på att det finns mycket i historien 

som lett till det. Hon berättar att hon åsyftar att det många år tillbaka främst varit män i 

ledarpositioner. Rebecka förklarar hoppfullt vidare att barn idag har en annan syn, och att det 

i framtiden kommer bli allt fler kvinnliga ledare. Hon beskriver även igen att hon upplever att 

hon själv kan uppfattas ha klassiskt manliga egenskaper i sin ledarstil, men att hon kämpar 

med att alltid vara trygg i det hon förmedlar. Att tänka på helheten med röstläge och 

kroppsspråk samt ta sin plats i rummet. 
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Rebecka talar även om hur hon har sett en utmaning i att kombinera karriär och familjeliv. 

Hon menar att hon inte upplever att män står inför samma utmaning, utan att det för dem är 

ett naturligare val att välja karriären. Hon beskriver en situation hon upplevt nyligen där en av 

hennes kvinnliga medarbetare skulle hålla i en utbildning över webben och i sista sekund var 

tvungen att ställa in. Då frågade hon om Rebecka ställde upp att ta utbildningen i hennes 

ställe. Det visade sig sedan att detta berodde på att hennes kvinnliga medarbetare hade en man 

som var tvungen att jobba över, och trots att hon haft detta inbokat i två månader så ansågs 

det inte som lika viktigt, även fast hon hade 200 personer som satt och väntade inför internet-

utbildningen. 
  
Hon menar att denna händelse inte är något ovanligt, utan att det nästan ligger i en mans gener 

att det är dem som arbetar och frun som är hemma och tagit hand om hushållet. Rebecka 

berättar att hon själv upplever att det är en ständig kamp mellan att hitta balansen mellan att 

vara mamma och sin karriär. Hon har ett hopp inför framtiden och tror att kommer det inte 

vara samma problem. 
  
När Rebecka sedan talar om kvinnliga ledare beskriver hon dem som duktiga på att analysera, 

lösningsorienterade och ser till helheten, att det är en lite mer hårdmjuk styrning. Hon 

upplever att män inte är lika bra lyssnare, och att de ofta kan köra på och missa smådetaljer 

som är viktiga för att uppnå mål. Hon upplever att det är en ökad efterfrågan på kvinnliga 

chefer för att samhället kräver det. Hon anser att det är något som pratas om överallt och om 

ett företag inte arbetar med det så är det dålig marknadsföring. Hon menar då att företag mer 

eller mindre är tvungna för att få en bra syn utåt på företaget och ett företags värderingar blir 

allt mer viktiga: 
  

”Jag tror att samhället kräver det. Man pratar om det överallt. Så att ett företag 

som inte jobbar på det sättet kollar man ju väldigt konstigt på. Det är ingen bra 

marknadsföring.” (Rebecka 2018-05-17) 

  
När Rebecka sedan talar om organisationsformen på företaget säger hon att den inte är 

traditionellt hierarkisk, utan att de alla hade möjlighet till snabba beslut. Hon säger att denna 

organisationsform har passat henne bra då hon är rastlös och vill gärna ha snabba resultat på 

beslut. 
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Avslutningsvis säger Rebecka att hon är hoppfull inför framtiden, men tror att skolan är 

avgörande för att det ska förändras. Hon menar att skolan måste fostra barn att våga tänka 

”utanför boxen” och ta ett steg fram. Hon anser att tjejer framförallt blir uppfostrade att passa 

in och inte att kliva fram. Vidare nämner hon att barn redan i skolan måste våga vara bäst, hon 

förklarar att det inte är fel att vara bäst. Hon menar att samhället börjar från barnen, och 

därför måste förändringen börja där: Samtidigt pekar hon minst lika mycket på föräldrarna 

ansvar, och menar att vi måste lära våra barn att våga tro på sig själva och vilja bli ledare. 
 

  
”Jag skulle vilja att skolan skulle ha en ambition att göra varje barn så 

självständigt och starkt som möjligt så att de kan bli vad som helst. Det är där 

förändringen börjar. Även vi föräldrar har ett stort ansvar i att lära våra barn 

att våga bli bäst på det varje barn vill bli bäst på. Att våga sticka ut och gå sin 

egen väg.  (Rebecka 2018-05-17) 
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5.0 Analys 
Inom detta avsnitt kommer vårt insamlade empiriska material att sättas i relation till studiens 

teoretiska ramverk. Analysen är indelad utifrån de fem teman som vi presenterat inom teori 

kapitlet samt i vår intervjuguide, vilka är följande: Ledarskap, Genus och Ledarskap, Hinder 

i karriären, Möjligheter i karriären samt Framtiden. Avslutningsvis sammanfattas analysen 

viktigaste delar med betoning på de karriärhinder samt karriärmöjligheter som studien 

belyste.  

5.1 Ledarskap  

Enligt majoriteten av de forskare som benämns inom vårt teoretiska ramverk uppfattas synen 

på ledarskap som en process där man ser ledarskap som en relation och chefskap som en mer 

formell position med tydliga och formella ansvarsområden. Alvesson (2015) tillsammans med 

Gardner (1990) definierar ledarskap som en komplex social process. Vidare diskuterar det hur 

ledarskap är något som avgörs beroende på den kontext det används i. Författarna menar att 

för att förstå ledarskap måste man ta hänsyn till det sammanhang som begreppet tillämpas 

inom. Mot denna bakgrund valde vi att kvinnorna själva fick definiera sitt ledarskap och 

berätta vad som är viktigt för dem själv när det gäller utövandet av sitt eget ledarskap.    

 

Trots att kvinnorna beskrev sitt ledarskap på olika sätt fanns det återkommande teman som 

uppmärksammades vid de flesta intervjuerna. Ett exempel på ett begrepp som kvinnorna 

valde att belysa var förtroende. Utmärkande för deras ledarskap var just att förtroende till sina 

medarbetare var något som värderas högt.  Ett annat begrepp som kvinnorna upplevde som 

viktigt hos en ledare var förmågan till att kommunicera. Att vara rak, tydlig och ärlig var 

egenskaper som krävs hos en bra ledare.   

 

Andra återkommande teman var hur viktigt det var att kunna ge ansvar men att samtidigt 

alltid finnas där och hjälpa sina medarbetare under processen. Vid samtliga intervjuer valde 

kvinnorna att berätta att det inte bara handlade om att delegera ansvar utan att det var minst 

lika viktigt att vara med och stötta medarbetarna, men utan att göra jobbet åt dem.  

Gemensamt hos kvinnorna var synen på att en ledare skall lyssna på sina medarbetare, och 

samtidigt kunna vara rak och ärlig och alltid stötta. De ser ett ansvar att inte bara berätta vad 

andra skall göra utan även se till att de får den hjälp som behövs för att nå dessa mål. Det 
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fanns således ett stort fokus på sina medarbetare, inte bara på företagets mål i helhet, såsom 

vinst och lönsamhet.  

Att kvinnor rent generellt besitter egenskapen att vara mottaglig och lyssna på sina 

medarbetare var ett resonemang som Ivarsson (2001) uppmärksammade, något som kan 

konstateras stämma överens med kvinnornas egen berättelse över vad som är viktigt i deras 

eget ledarskap.  

 

När det kommer till kvinnornas upplevda styrkor respektive svagheter i rollen som ledare 

fanns återigen återkommande egenskaper som diskuterades.  Kvinnornas styrka låg just i det 

faktum att de bedömde sig ha förmågan att inkludera alla , samt att förstå sina medarbetare, 

och på så sätt så skapa ett förtroende Att vara lyhörd och kunna anpassa sitt ledarskap utifrån 

sina medarbetares behov var egenskaper som presenterades som kvinnornas styrkor, något 

som återigen stämmer överens med Ivarssons (2001) diskussion kring egenskaper som 

kvinnan länge har associerats till. Vid samtal om kvinnors svagheter varierade det mer i svar, 

och kan upplevas som mer individuella tolkningar snarare än något som var kopplat till att 

vara kvinna. Svagheter som diskuterades var bland annat kommunikationsbrister, problematik 

med att ta med sig jobbet hem, samt att vara för prestationsinriktad.  

 

Synen på ledarskap och vad som är viktigt hos en ledare visade sig ha att göra med förtroende 

och förmågan att se till sina medarbetares behov, om vi ser till kvinnornas egna upplevelser. 

Teorin kring att vara kvinnlig ledare och besitta egenskaper som att vara lyhörd och att 

värdera sina medarbetare högt kan således bekräftas om vi utgår ifrån dessa fem kvinnors 

berättelser. 

5.2 Genus och Ledarskap 

Ivarsson (2001) pekade på att samhället har förändrats med betoning på ett ökat intresse 

gällande kvinnor i chefspositioner. Dock poängterar författaren att det fortfarande finns en 

stark koppling mellan att vara man och inneha en chefsposition. Vid intervjuerna svarade 

samtliga fem kvinnor ja på frågan ifall de upplever att manliga egenskaper generellt kopplas 

till rollen som chef.  

 

Tidigare regionchefen Rebecka berättar hur hon själv tror att det bottnar i att det alltid varit 

fler män på chefspositioner, det finns en historia bakom där det inte varit lika många 
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kvinnliga ledare, och därför är det inte ett konstigt tankesätt idag.  IT-direktören Anna är inne 

på samma spår och pekar på tendensen att män väljer män, just för att de kan känna igen sig 

själva hos den yngre mannen. Denna tendens, menar de, upprätthåller normen kring att 

manliga egenskaper kopplas till rollen som chef. Detta resonemang stämmer överens med 

Rosenbergs (2001) teori där hon gav en förklaring till varför fler män ges möjligheterna till 

högre befattningar, vilket hon menade grundade sig just i det faktum att män väljer män.  

 

HR-direktören Sofia och IT-direktör Anna berättar hur de tydligt har upplevt att både de 

själva, samt även hur de har iakttagit att andra på organisationen har anpassat sitt beteende 

utifrån manliga ideal. Kvinnorna förklarar att det är vanligt att anpassa sig för att passa in i 

mönstret, och då har det många gånger inneburit att deras egna egenskaper kommit att bli mer 

traditionellt manlig, som att vara mer auktoritär och mindre mjuk. IT-direktören Anna 

beskriver med egna ord att hon blivit förmanligad, och att det främst gäller i situationer där 

hon är ensam kvinna.  Även tidigare regionchef Rebecka berättar om liknande upplevelse då 

även hon varit med om att hon fått tänka mycket mer på hur hon framställs vid mötet med 

män, just för att hon upplever att det är svårare att vinna deras förtroende. Dessa upplevelser 

pekar mot det som Eagly och Karau (2002) diskuterar när de redogör för att det är svårare för 

en kvinna att uppfattas som en ledare.  Detta eftersom att kvinnorna upplever att de finns ett 

starkt band mellan att vara man och ledare, och det har skapat ett behov hos kvinnor att 

förändra sitt beteende i den meningen att de krävs mer manliga ideal.  

 

Vid tolkning av kvinnornas berättelser, syns ett tydligt mönster i att alla varit med om att 

mäns egenskaper faller inom ramen för vad som associeras med en ledare. Det är även tydligt 

att kvinnorna upplever att det finns särskilda förväntningar på att kvinnliga ledare skulle vara 

med mjuka i sina beteenden tillskillnad från männen. Eagly och Karau (2002) pekade på hur 

dessa fördomar, kring att kvinnor inte besitter de egenskaper som en ledare förväntas ha, 

uppstår på grund av att de stämmer överens med de sociala förväntningar som finns i 

samhället. Vilket är precis det som kvinnorna nämner, de upplever normer och förutfattade 

meningar, inte bara från en arbetsplats utan från samhället i stort.  

 

Detta framgick genom att kvinnorna gång på gång drog generella slutsatser och menade på att 

”generellt så är det så” och pekade på tidigare erfarenheter eller på kvinnor i ens närhet som 

varit med om en liknande situation. Däremot upplevde inte kvinnorna att det fanns skillnader i 

hur män och kvinnor agerar i rollen som chef/ledare på deras nuvarande arbetsplats. Detta kan 
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förklaras i att kvinnorna idag har klättrat i karriären och nu byggt upp en god självbild, där de 

är självsäkra och tror på sig själva. De berättade vid intervjun att det har varit en lång process 

och utveckling, och att de lärt sig hantera dessa förväntningar.  Detta har resulterat i att de 

vågar kräva mer, stå på sig och ta plats. Samtliga kvinnor är idag nöjda med sin arbetsplats, 

men majoriteten har en tidigare historia att berätta. Det handlar om tidigare arbetsplatser där 

de inte blivit behandlad på samma sätt och många gånger upplevt att det finns en viss skillnad 

i hur män och kvinnor agerar samt blir behandlade.  

 

Vi valde att studera jämställda företag, där kvinnor har fått större utrymme och det visade sig 

i intervjuerna med kvinnorna. Alla upplevde att på deras nuvarande arbetsplats var det samma 

förutsättningar att nå högre befattningar, man som kvinna. Även upplevelsen av att män och 

kvinnor hade samma karriärmöjligheter på arbetsplatsen delades av de fem kvinnorna.  

 

Flera av kvinnorna berättar hur de själva upplever att de största skillnaderna mellan i hur män 

och kvinnor agerar i rollen som chef/ledare, samt där de är svårare för kvinnan att nå högre 

befattningar, återspeglas i mer traditionella branscher där den gamla kulturen finns kvar. Där 

män väljer män och det är mer styr av kön. Vilket IT-direktören Anna, förklarar i att det rör 

sig om en generationsfråga och kommer in till samma resonemang som tidigare regionchef 

Rebecka diskuterade, om att det länge varit och sett ut på det viset långt tillbaka i tiden.  

 

Kvinnorna upplever sitt nuvarande företag som modernt och berättar att det skett flera 

förändringar under de senaste åren. Det finns en vilja hos företaget att attrahera fler kvinnor i 

ledande positioner. Med andra ord upplever kvinnorna denna förändring i ledarskap som 

bland annat Ivarsson (2001) diskuterat. Dagens företagsvärld präglas av ett helt annat tänk, 

och det har också kommit att bli allt mer viktigt för verksamhetens marknadsföring att se till 

att ha fler kvinnor på högre befattningar, berättar flera av kvinnorna vid intervju.  

5.3 Hinder i karriären 

Ivarsson (2001) talade om könsrelaterade mönster i karriärsutvecklingsprocessen och pekade 

på olika teorier om orsaker till kvinnors underrepresentation i chefsvärlden. Hennes 

forskningsresultat påvisade att det finns tydliga hinder, men även möjligheter, som var 

relaterade till kön. Vid frågan gällande upplevda hinder som kvinna i rollen som chef/ledare, 

möttes vi av ett liknande svar hos samtliga. Kvinnorna ansåg inte att det fanns särskilda 
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hinder kopplat till det faktum att de var kvinna i sitt arbete. Vidare diskuterade flera av 

kvinnorna att de inte upplever samma hinder längre eftersom de klättrat i sin karriär, och nu 

befinner sig på en position där de är starkare i sig själva. De menade således att det faktum att 

de fått bättre självförtroende och blivit tryggare i sin chefsroll har lett till att de har lärt sig att 

inte bli lika påverkade av motgångar och hanterat dessa på ett bättre sätt. Däremot 

poängterade flera av kvinnorna att de under resans gång har stött på hinder, de poängterade 

också att detta berodde på att manliga personlighetsdrag oftast är det som sammankopplas till 

rollen som chef i en kombination av fördomar och förutfattade meningar kring kvinnor och 

ledarskap. Kvinnornas berättelser bekräftar vid flera tillfällen den forskning som presenterats, 

tidigare nämnda resonemang stämmer överens med Eagly och Karaus (2002) redogörelse 

kring just förutfattade meningar gällande att chefsrollen kommit att förknippas med mer 

maskulina drag som bidrar till att mannen bedöms som mer lämpliga för ledarskapet. 

 

IT-direktören Anna berättar att hon nu är van vid att vara chef, men hon kan känna igen sig att 

det fanns särskilda hinder när hon var yngre, och i början av sin karriär. För henne innebär 

dessa hinder höga krav på sig själv, något som hon menar är väldigt vanligt hos kvinnor. Hon 

förklarar att hon upplever det som att kvinnor generellt, särskilt i rollen som ny chef, är osäkra 

på sig själv och ifrågasätter ifall de verkligen har rätt kompetenser. Dock menar hon att detta 

är något som utvecklas under tid och att hon sedan insett att hon gör ett precis lika bra jobb 

som sina manliga kollegor, och då försvinner dessa negativa tankesätt. Men det är en 

utveckling som är mer krävande för kvinnan tror hon. Hindret bottnar i en osäkerhet hos 

kvinnan som är ett resultat av hennes höga krav och förväntningar på sig själv. Resonemanget 

pekar på precis det som Rosenberg (2001) diskuterat, att kvinnor har större krav på sig i 

jämförelse med männen. Detta innebär att kvinnan måste vara bättre i sin roll som ledare än 

vad mannen behöver vara. Vilket Rosenberg (2001) menar har resulterat i att det finns fler 

krav på en kvinna i en chefsbefattning än vad det finns på en man i samma position.   

  

Tidigare regionchef Rebecka förklarar att hon ser ett hinder i att kvinnor är mer utsatta när det 

kommer till sexuella trakasserier och härskartekniker, även IT-direktören Anna bekräftar att 

det finns beteenden hos vissa män som förminskar kvinnan genom att exempelvis ge henne 

kommentarer som ”lilla gumman”. Tidigt i karriären möttes Rebecka av sexuella trakasserier 

från butikschefer mot sina anställda, och hon menar att detta är något som kvinnor tvingas 

utsättas för i högre utsträckning än männen. Det blir av den anledning ett hinder för kvinnan, 
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dock pekar hon även på att det även har med åldern att göra, hon anser att det handlar minst 

lika mycket om mognad. 

  

Upplevelser av interna faktorer 

Ivarsson (2001) tillsammans med Marongiu och Ekehammar (1999) menar att de interna 

faktorerna som anses påverka en kvinnas möjligheter att nå en chefsposition kopplas till 

individens personlighet. De pekar således på att interna faktorer handlar om kvinnans 

egenskaper, motivation samt personlighet. Kvinnorna talade alla för att de, på sina jämställda 

arbetsplatser, inte upplevde några speciella förväntningar på varken kvinnliga eller manliga 

ledare, och att dessa hade lika karriärmöjligheter.  

 

Däremot påpekade samtliga att manliga karaktärsdrag ofta var förknippade med chefsroller 

och att detta kunde bidra till att kvinnor anpassar sig och blir förmanligad vid högre 

arbetspositioner. Kvinnorna förklarade att en avsaknad av dessa egenskaper kan komma att 

resultera i en svårighet att komma högre upp i karriären. Ivarsson (2001) förklarar att detta 

beror på att chefspositionen i stor utsträckning har kommit att associeras med psykologiska 

egenskaper samt kvalifikationer som finns hos männen. Resultatet har kommit att bidra till att 

kvinnans karaktärsdrag inte i samma utsträckning kopplas till de egenskaper som man kräver 

vid en chefsroll. 

 

HR-direktören Sofia pekar på att hon inte själv upplever att det finns särskilda förväntningar 

på manliga respektive kvinnliga ledare inom hennes arbetsplats. Däremot menar hon att det 

finns förutfattade meningar som påverkar henne, men förutsättningarna upplever hon som lika 

oberoende kön. Hon bekräftar det faktum att hon haft det svårare som kvinna i brist på 

manliga egenskaper. Hon berättar att hon vid vissa tillfällen i efterhand tänkt att det hade 

gynnat henne om hon hade visat mer på samma egenskaper och beteenden som männen gjort. 

  

Eftermarknadschefen Alice berättar att även hon upplevt att det varit svårare för henne i brist 

på manliga egenskaper, något som hon varit med om på tidigare arbetsplats som präglas av ett 

mer traditionellt tankesätt. Hon menade att de där gjorde det väldigt tydligt att det var manliga 

ideal som gäller. I samband med att hon var tvungen att jobba hemifrån på grund av sjuka 

barn var det enligt dem besvärligt och ingenting de förstod sig på. De anpassade sig inte 

utifrån kvinnans förutsättningar menar hon. 
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Analyschefen Sara förklarar att hon önskar hon kunde säga nej på frågan ifall hon upplever att 

det finns olika förväntningar på manliga och kvinnliga chefer/ledare på sin arbetsplats, för det 

ska inte behöva vara så menar hon. Dock upplever hon det, och hon berättar vidare att hon 

tror att det är något som ligger någonstans i oss människor. Hon förklarar att det finns 

beteenden hos män som är mer acceptabla, men när en kvinna visar på samma handling 

upplevs situationer som annorlunda. Med andra ord menar hon att det finns en generell 

inställning hos individen som gör att man accepterar mer från männen. Hon drar parallell till 

att komma försent och menar att hon många gånger upplevt att man gör en större grej av det 

ifall man är kvinna, och därmed ställer andra krav på henne. 

 

Hon kopplar det till sociala förväntningar i samhället, på ett likande sätt som Eagly och Karau 

(2002) gör i sin forskning. Eagly och Karau (2002) förklarar att det finns stereotypa 

uppfattningar kring att kvinnan inte förväntas ha de egenskaper som vanligen tillskrivs en 

ledare, något som flera utav kvinnorna kunde bekräfta. 

 

IT-direktören Anna upplever att det på hennes nuvarande arbetsplats inte finns särskilda 

förväntningar, men att hon upplever att det generellt är så på många andra företag. Hon pekar 

på att det är mycket lättare för kvinnor att uppfattas som lite bitchiga, fast kvinnorna 

egentligen bara är precis som männen, det finns någon förväntan om att man ska vara lite 

snällare, och om man inte är det så kan man få lite negativa reaktioner på det förklarar hon. 

  

Hon håller med andra ord med Ivarsson (2001) och Marongiu och Ekehammar (1999) om att 

det finns interna hinder som handlar om kvinnans egenskaper och personlighet.  Hon upplever 

dessa interna hinder genom att det finns särskilda krav och förväntningar på kvinnan. Detta 

pekar även på de Wahl (1999) beskriver, att det finns förutfattade meningar om att kvinnor 

inte upplevs som lämpliga för ledarskapspositioner.  

  

Tidigare regionchef Rebecka menar att arbetskraven på arbetsplatsen varit tydliga, däremot 

har hon upplevt att män och kvinnor blivit behandlade på olika sätt.  Något som hon menar 

inte beror på företagets riktlinjer, utan att det var ett tecken på dåligt ledarskap. 

  

Kvinnorna bekräftar att det finns interna hinder som är kopplade till kvinnors egenskaper, 

motivation och personlighet. De bekräftar även att manliga egenskaper generellt kopplas till 

rollen som chef, och flera av dem kan känna igen sig i att de har anpassat sin personlighet till 
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att efterlikna ett mer manligt beteende. Likt Rosenbergs (2001) teori kring att kvinnor har 

större krav på sig i jämförelse med männen, något som har orsakat att kvinnan måste vara 

bättre i sin roll som ledare än vad mannen behöver vara, upplever kvinnorna som uppriktigt. 

De intygar på det faktum att det finns andra krav på en kvinna i en chefsbefattning än vad det 

finns på en man i samma position, och menar att det många gånger bottnar i kvinnans tendens 

till att ställa alltför höga krav på sig själv. 

  

Däremot ställer sig kvinnorna helt emot påståendet som Wahl (1999) redogjorde för, att 

kvinnor skulle sakna vilja och kompetens. Dessa förutfattade meningar stämmer inte alls in på 

kvinnor i ledande positioner hävdar de. Det finns ingen skillnad i vilja eller kompetens 

gällande manliga respektive kvinnliga ledare, däremot uppmärksammar kvinnorna att det 

finns en tendens hos dem till att sakna självförtroende, främst i början av karriären. Det kan 

bekräftas, men inte att de skulle sakna varken vilja eller kompetens. 

  

Tidigare regionchef Rebecka berättar att hon inte ser skillnader mellan i hur män respektive 

kvinnor utövar sitt ledarskap, däremot upplever hon att det finns skillnader på vägen dit, och 

att det där är svårare för kvinnan. Hon menar att när kvinnan sen får ett självförtroende och en 

självkänsla i att vara ledare så finns det ingen utmärkande skillnad mellan en kvinnlig och 

manlig ledare.  

  

Drake och Solberg (1996) pekade på hur normer kring kvinnor och ledarskap är en av 

orsakerna till att kvinnor är en underutnyttjad resurs inom arbetslivet. Och det är något som 

flera av kvinnorna kan bekräfta. De kopplar kvinnors underrepresentation i chefsvärlden till 

en bristande självkänsla som bottnar i normen kring att män är mer lämpliga för ledarskap. 

  

IT-direktören Anna berättar hur hon själv ser stora problem i att kvinnliga chefer hoppar av 

för att de tror att de inte gör ett tillräckligt bra jobb. Hon upplever det som en mer kvinnlig 

egenskap och menar att det är en stor nackdel för kvinnan. HR-direktören Sofia redogör för 

ett liknande mönster och berättar att hon många gånger varit med om att kvinnor i större 

utsträckning hamnar på en mellanchefsnivå och inte vågar gå hela vägen just för att de inte 

tror på sig själva.     
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Att samhället är i förändring har alla fem kvinnor upplevt, de pekar på hur det företag som de 

idag arbetar med uppmärksammar denna fråga och att det finns en medvetenhet och vilja till 

att sätta fler kvinnor på högre positioner. Eftermarknadschefen Alice syftar på att det ligger i 

tiden, allt fler kunder efterfrågar jämställda företag och det har därför blivit viktigt för 

organisationen att förändra den tidigare fördelningen.  Kvinnorna är överens om att det finns 

en trend som resulterat i att fler kvinnor efterfrågas. Dels handlar det om en generationsfråga, 

att den yngre generationen har en bättre inställning till kvinnor i ledande positioner. Dels 

menar en del av kvinnorna att det även handlar om marknadsföring för det egna företaget. Det 

ser bättre ut om det är lika mycket kvinnor i styrelsen i ledningsgruppen och på alla 

chefsnivåer menar dem. Således argumenterar kvinnorna för att det finns en tydlig ökning i 

efterfrågan av kvinnor på högre positioner, vilket bekräftar Ivarssons (2001) resonemang 

gällande en ökad efterfrågan av kvinnor på arbetsmarknaden.  

  

Upplevelse av externa faktorer 

De externa faktorer som kan förklara orsaken till att kvinnor är underrepresenterade i 

chefsbefattningar kan komma att kopplas till organisationsstrukturer såväl som till 

familjefaktorer menar Ivarsson (2001). Svaret gällande konflikt mellan karriär och familjeliv 

skiljde sig mellan kvinnorna. Många av kvinnorna påstod att småbarnsåren kan upplevas som 

ett hinder, men vissa ansåg att det aldrig upplevt dessa, några pekade även på att det i dagens 

samhälle skett en förändring gällande kvinnans möjlighet till karriär och samtligt kunna vara 

en förälder. Många har nu passerat småbarnsåren och upplever därför ingen konflikt, men de 

såg en skillnad mellan möjligheterna hos jämställda företag, som kvinnorna idag arbetar på i 

jämförelse med mer traditionella företag som vissa arbetat på förut. Skillnaden bottnade i hur 

arbetsgivare hos de jämställda företagen tenderade till att ha en mer tillmötesgående 

inställning till kvinnan för att underlätta hennes arbete under den tid hon behövde vara 

föräldraledig. Däremot påpekade flera av kvinnorna att problemet däremot inte enbart ligger 

hos arbetsgivaren, utan att konflikten främst sker på hemmaplan. 

 

HR-direktören Sofia och IT-direktören Anna upplevde sig inte ha hamnat i konflikt och heller 

inte tvingats välja mellan dessa två roller. De menar att de haft tur med arbetsgivare och 

kunnat dela upp ansvaret på hemmaplan. Däremot ser de att föräldraledigheten kan vara ett 

hinder för kvinnor med chefsposition. IT-direktören Anna berättar att hon varit med om att 

flera kvinnor i hennes närhet har blivit missgynnade på sin arbetsplats i samband med sitt 

första barn. Eftermarknadschefen Alice, analyschefen Sara och tidigare regionchefen Rebecka 
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berättar att de upplevt en konflikt mellan karriär och familjeliv. Eftermarknadschef Alice 

förklarar att det varit svårt att ha små barn och samtidigt ha ett uppslukande jobb, speciellt när 

både hon och hennes respektive har viktiga möten som kolliderar. Hon berättar att hon 

upplever att det är oftast är kvinnan som får dra det korta strået där, antingen på grund av att 

de vill vara hemma eller för att barnet är beroende vid amning osv. Däremot tror hon inte att 

problematiken grundar sig hos arbetsgivarna, utan att det snarare handlar om att få ihop det 

hemma.  Hon berättar att hon själv tror att föräldraledigheten många gånger är en aning 

ångestladdad för kvinnliga ledare. Hon menar att småbarnsåren kan upplevas som ett hinder 

just för att det är en utmaning för kvinnan att hinna med både karriären och familjelivet. Hon 

förklarade, precis som Nordenmark och Rashid (2008) beskriver, att det finns en stress i att ha 

en chefsposition eller ledande roll och samtidigt vara föräldraledig. 

  

Analyschefen Sara berättar hur även hon upplevt denna konflikt, och menar att hon då alltid 

främst prioriterat barnen, sedan sig själv, och att arbetet i har kommit i andra hand. Hon 

berättar att jobbet och barnen nästan konkurrerat och hur det resulterat i en stress hos henne 

själv.  Även tidigare regionchef Rebecka upplever det som en jätteutmaning. Hon poängterar 

att hon upplever att män inte står för samma utmaning, och att det är det som skapar ett hinder 

för just kvinnor. Hon förklarar att det finns en tendens i att det uppfattas som mer naturligt för 

mannen att kunna jobba över utan problem, och att då kvinnan får ta mer ansvar.  Hon 

berättade om en situation som hon nyligen varit med om där kvinnan som arbetade för henne 

plötsligt behövde ställa in ett viktigt möte som varit planerat i två månaders tid, för att hennes 

man var tvungen att jobba över. Detta gjorde henne frustrerad och hon accepterade inte att 

kvinnans arbete inte prioriteras lika högt som mannens. Vidare förklarar hon att det är lika 

mycket vårt egna fel som männens, det handlar om att stå upp för sig själv och hon poängterar 

även att det är ett problem som funnit med länge i generationerna. Hon tror och hoppas på att 

det är något som kommer förändras i framtiden. Återigen kopplar hon till att utmaningen 

ligger i att tro på sig själv, hade fler kvinnor haft en bättre självkänsla hade det varit många 

fler kvinnor som varit ledare idag. Ett resonemang som ligger nära Rosenbergs (2001) teori 

kring att kvinnor tenderat till att ha fler krav på sig själva. 

  

Nordenmark och Rashid (2008) och även Lindéns (2017) redogörelse kring hur 

familjefaktorers inverkan på kvinnor i arbetslivet resulterat i särskilda hinder för kvinna, kan 

därmed bekräftas hos de fem kvinnor vi intervjuat. Även Ivarssons (2001) teori kring att det 
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finns en förväntan på att kvinnan ska ta mer ansvar i hemmet är en upplevelse som flera av 

kvinnorna varit med om. 

   

Ett annat extern hinder som beskrivs handlar om det så kallade glastaket som innebär att 

kvinnor har svårare att ta sig högre upp i hierarkin än vad en man har förklarade både 

Ivarsson (2001) och Drake och Solberg (1996). Många av kvinnorna beskrev hur de upplevt 

att kvinnor har haft det svårare att komma högre upp i arbetspositioner på grund av 

samhällsstrukturer och förutfattade meningar. Analyschefen Sara bekräftar dessa strukturer 

och förklarar att hon ser samhällets roll i detta. Trots att samtliga kvinnor upplever att det idag 

inte är svårare för kvinnor att klättra i karriären inom deras befintliga företag, så delar de med 

sig av erfarenheter som de baserar på tidigare arbetsplatser eller som en generell uppfattning. 

Återigen diskuteras fördomar och förutfattade meningar i samhället där ledarskap många 

gånger bygger på manliga normer och värderingar som kvinnan tvingas anpassa sig utifrån. 

  

IT-direktören Anna pekar dock på att hon inte upplever särskilt tydliga strukturer som 

försvårar för kvinna, utan hon menar att Sverige har alla förutsättningar som finns för att 

kunna leva jämställd.  Hon berättar att problemet inte bottnar i det strukturella, utan att det 

handlar mer om förutfattade meningar kring ledarskap. Däremot talar Anna för att kvinnor har 

svårare att komma högre upp i karriären på grund av att de inte tror på sig själva. 

Eftermarknadschefen Alice har samma tanke som Anna att det inte är svårare för kvinnor att 

ta sig att ta sig högre upp i hierarkin, framförallt på hennes arbetsplats. Hon anser att det beror 

på en samhällsförändring och att de på hennes företag vill komma till en jämvikt i företaget 

mellan kvinnor och män. Därför uppmuntras kvinnor till att söka högre positioner för att 

uppnå denna jämvikt.   

	

5.4 Möjligheter i karriären 

Lindén (2017) tillsammans Höök (2001) och Ivarsson (2001) belyser möjligheter i karriären 

som är kopplade till att vara kvinna och inneha en ledande position.  När det kommer till 

upplevda fördelar i att vara kvinna och ha chefsposition uppfattas majoriteten av kvinnorna ha 

erfarenheter gällande detta. Flertalet av kvinnorna menar att det är något som beror på att 

företag idag efterfrågar kvinnliga chefer delvis på grund av att det gynnar företag i sin 

marknadsföring att ha ett jämlikt företag, men även för att företag har insett att det är just 

mixen och mångfalden i en ledning som blir mer förmånlig vid beslutstagande. 
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IT-direktören Anna berättar att hon upplever sig gynnas på arbetsplatser där de är medvetna 

om könsfördelning. Hon drar en parallell till hennes nuvarande VD och pekar på att han 

arbetar för en jämn fördelning, och att det ur ett perspektiv gynnar henne och andra kvinnor. 

 Även tidigare regionchef Rebecka håller med och berättar hur det från början var en stor 

utmaning som kvinna i rollen som chef/ledare, men att det samtidigt funnits fördelar med att 

vara just kvinna.  Hon upplever att kvinnor har en fantastisk förmåga att se detaljer i 

medarbetarna, i målet, och i arbetsuppgifterna. Medan många män glömmer att hålla kolla på 

smådetaljer som är viktiga för att ta sig till målet. Hon bedömer även kvinnor som duktiga på 

att analysera, se lösningarna, möjligheterna och helheten. Där tror hon kvinnan ligger långt 

före mannen. Hon upplever männen som mycket framåt men kanske inte alltid har den 

förmågan att kunna lyssna, en egenskap som hon menar kvinnor har. Hennes uppfattning 

stämmer överens med både Ivarssons (2001) och Alvesson och Billings (2011) teorier kring 

att kvinnor besitter egenskaper som gynnar verksamheten, och antas vara bättre på 

krishantering än män, och därför mer lönsamma för företaget. 
  

Eftermarknadschefen Alice beskriver att hon är tveksam till om hon upplevt att hon gynnats 

av det faktum att hon är kvinna, men kan däremot känna igen sig i att kvinnor får mycket 

uppmuntran från arbetsgivaren. Hon tror att företaget har insett att det ser bra ut utifrån att ha 

ett jämställt företag, att det inte bara ska bestå av vita medelålders män, utan att det är viktigt 

att förstå värdet av mångfald. Analyschefen Sara berättar om erfarenheter där hon gynnats 

genom att hon känt sig uppskattad på företaget, vilket har visats genom att de många gånger 

valt att låta henne företräda organisationen i olika sammanhang vilket hon har varit stolt över. 

Dock poängterar hon att hon inte vet ifall det har att göra med manligt och kvinnligt 

egentligen, men att det kan bero på att företaget vill skicka fram en kvinna för att föregå med 

gott exempel att ha kvinnor som representanter i både nationella och internationella 

sammanhang.  

  

Hööks (2001) resonemang kring att det finns förväntningar på kvinnan som har resulterat i att 

de fått större utrymme till att prova på nya saker och förändra organisationen, bekräftas inte 

av kvinnorna, däremot pekar flera av dem på att kvinnor har många goda egenskaper som 

gynnar ett företags verksamhet. Som till exempel att just vara mer lösningsorienterad och ha 

förmågan att se detaljer, och framför allt förmågan att aktivt lyssna på sina medarbetare. 
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Drake och Solberg (1996) beskrev att kvinnor har större möjligheter inom en platt och 

flytande organisationsform, snarare än den hierarkiskt pyramidformade. De syftar till att den 

platta och flytande formen präglas av en större öppenhet och delaktighet, och att en s.k. 

kvinnlig ledarstil är mer gynnsam. Efter intervjuer med kvinnorna har majoriteten konstaterat 

att de arbetar på traditionella, hierarkiskt utformade organisationsformer och att de alla anser 

att detta är något som passar deras ledarstil. Eftermarknadschefen Alice kommenterar 

dessutom att hon tycker att platta och flytande organisationer präglas av kaos då ingen är 

säker på vem som är ledare och att den traditionella formen fungerar bäst för henne. Drake 

och Solbergs (1996) forskning stämmer därför inte överens med kvinnornas upplevelser, då 

de inte ser samma möjligheter i platta och flytande organisationsformer som de gör i den 

hierarkiska.  

5.5 Framtiden 

Gällande framtiden så är kvinnorna övertygade om att det kommer ske en förändring, det har 

till viss del redan visat sig idag då samtliga kvinnor upplever en ökad efterfrågan på kvinnliga 

chefer/ledare och ett ökat intresse från både företagen, kunderna och samhället i stort. 

Kvinnorna upplever att allt fler företag värdesätter att ha en balans mellan kvinnor och män 

inom organisationen.   

 

HR-direktören Sofia berättar att hon ser ett behov av att fördomar och förutfattade meningar 

bryts, och framför allt att synen på manligt och kvinnligt ledarskap försvinner. Lösningen ser 

hon inte i någon kvotering, utan snarare i en ökad medvetenhet om att ledarskap inte handlar 

om kön.  Eftermarknadschefen Alice ser en lösning i att fler arbetsgivare skall 

uppmärksamma den konflikt som många kvinnor står i, mellan familj och karriär, och därför 

vara flexibla när det kommer till småbarnsföräldrar. Hon upplever att de föräldralediga åren 

har en stor inverkan på kvinnors arbetsliv, och menar således att arbetsgivare bör sträva efter 

att underlätta så mycket som möjlig för kvinnan så att hon inte skall behöva välja mellan sin 

karriär och familjelivet. Det ska finnas en större valmöjlighet menar hon.  

 

IT-direktören Anna betonar hur generationsskiftet till stor del kommer vara lösningen på 

problemet, hon menar att den yngre generationen idag har en helt annan inställning till 

kvinnor och ledarskap. Det finns inte längre den traditionella synen där kvinnan inte bedöms 

som tillräcklig för chefsrollen. För att få fler kvinnor på chefsnivåer tror hon på att 
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uppmärksamma och utbilda främst de traditionella branscherna, för att göra alla medvetna. 

För att få bort fördomar och förutfattade meningar krävs medvetenhet som gör att man kan 

börja ifrågasätta varför det ser ut som det gör.   

 

Tidigare regionchef Rebecka pekar på att man måste börja i tidig ålder, just för att få bort 

fördomar och för att stärka kvinnors självförtroende, man måste lära sig att ta plats och kliva 

fram. Lär man sig detta redan vid tidig ålder så kommer kvinnor i framtiden ha lättare för att 

våga ta plats på chefs positioner. Analyschefen Sara peka på hur fler kvinnor måste upp i de 

högre ledningarna och menar att det som kan göras är att uppmärksamma denna outnyttjade 

potential som finns hos så många kvinnor. Det behövs fler förebilder, man bör lyfta fram fler 

kvinnor tillsammans med män berättar hon. Hon avslutar intervjun med citatet ”I framtiden 

finns det inga kvinnliga ledare bara ledare”.  

 

5.6 Sammanfattande kommentar 
Karriärhinder 

Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att kvinnorna upplevde att manliga egenskaper 

generellt kopplat till rollen som chef. Vilket stämmer överens med den forskning som 

presenterats inom vårt teoretiska ramverk. Kvinnorna upplevde även att det fanns särskilda 

förväntningar, förutfattade meningar och fördomar i samhället som försvårar det för kvinnan 

att uppnå högre befattningar. Återigen ett resonemang som forskare 

uppmärksammat.  Kvinnorna bekräftade även att de har upplevt ett hinder i att kombinera 

karriär med familjeliv.  Att organisationsstrukturer till viss del kan försvåra för kvinnan 

intygades hos majoriteten av kvinnorna, däremot pekade flera av dem på hur samhället har 

förändrats och hur det har avspeglats i nya strukturer som skapar samma förutsättningar för 

kvinnan som för mannen.  

 

En annan svårighet, som kvinnorna ansåg vara det största hindret idag, kopplades till ett 

bristande självförtroende och allt för höga krav. Inom teorin lyfts detta argument fram genom 

att peka på en koppling mellan få kvinnor i chefspositioner till det faktum att kvinnor i högre 

utsträckning än männen, tenderar till att sakna självförtroende. Av denna anledning kan 

kvinnan uppfattas som en underutnyttjad resurs inom arbetslivet.  Således innebär detta att 

kvinnor har större krav på sig i jämförelse med männen, vilket innebär att kvinnan måste vara 

bättre i sin roll som ledare än vad mannen behöver vara. Vilket har  resulterat i att det finns 



	 62 

fler krav på en kvinna i en chefsbefattning än vad det finns på en man i samma position, något 

som kvinnorna bekräftade. Däremot poängterar samtliga kvinnor att det inte handlar om 

bristande vilja, kompetens eller engagemang hos kvinnan, det är en fördom som inte stämmer 

överens med verkligheten.   
 

Karriärmöjligheter: 

Kvinnorna bekräftar att de upplever att det finns en viss uppmuntran gentemot kvinnor och 

ledarskap, främst när det kommer till den medvetenhet som präglar många moderna företag 

idag. På grund av att företag idag är mer måna om att ha en jämn könsfördelning har detta 

bidragit till en ökad efterfrågan av kvinnliga chefer/ledare. Kvinnorna berättar att detta har 

kommit att skapa nya möjligheter för kvinna då hon har fått mer utrymme till att bli sedd och 

hörd. Flera organisationer präglas av ett allt mer modern tänk där kvinnans egenskaper i större 

utsträckning har kommit att efterfrågas.  
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6.0 Slutsats  
 
Inom detta avslutande kapitel kommer studiens syfte att besvaras och diskuteras. Vi kommer 

att presentera våra slutsatser och det resultat som uppsatsen mynnat ut i.  

 

Studiens syfte är att synliggöra hur kvinnor i ledarskapspositioner upplever karriärhinder och 

karriärmöjligheter. Följande resonemang diskuterar och pekar på de slutsatser som studien 

kommit att generera i med betoning på de likheter respektive skillnader som fanns mellan 

forskningen och kvinnornas egna berättelser. Vi kan konstatera att trots att majoriteten av den 

litteratur som intresserar sig för ledarskap ur ett normkritiskt perspektiv bygger på studier från 

flera år tillbaka så finns det både hinder, så väl som möjligheter, som våra 

intervjurespondenter känner igen sig i. Flera av kvinnorna bekräftar att de upplevt hinder i sin 

karriär som det kan koppla till det faktum att de är kvinnor. Exempel på dessa hinder och 

möjligheter som litteraturen pekar på, och som kvinnorna känt igen sig i, är bland annat hur 

familjefaktorer påverkar karriären. Att vara småbarnsförälder och samtidigt ha chefsposition 

är krävande, och resulterat i en stress hos kvinnan. Resultatet bekräftar den forskning som 

finns gällande teorier kring ifall ett hinder för kvinnor att delta i arbetslivet kan ligga i en 

stressad relation mellan familjeliv och arbetsliv. Dock poängterar flera av kvinnorna att 

problematiken inte enbart ligger hos arbetsgivaren, utan att det minst lika mycket handlar om 

att kunna lösa situationen på hemmaplan, att kunna dela på ansvaret tillsammans med sin 

respektive.  

 

Fler likheter mellan teorin och kvinnornas egna upplevelser finns i hur samhällsstrukturer 

tenderade till att skapa svårigheter för kvinnan att nå högre befattningar. Däremot var inte 

samtliga kvinnor eniga kring detta påstående, men majoriteten intygade att det var något de 

hade erfarenhet utav. Samtliga kvinnor var dock överens om att det finns särskilda 

förväntningar på kvinnan som bottnar i förutfattade meningar och fördomar kring att 

ledarskap är starkt associerat till manliga egenskaper.  
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Ytterligare likheter återfanns i hur kvinnorna upplevde att de i vissa sammanhang kunde 

gynnas av att vara just kvinnor. De kunde känna igen sig i det faktum att samhället inte enbart 

begränsar kvinnan, utan även skapade förutsättningar för dem att utvecklas och få ta mer 

utrymme. Dessa möjligheter återspeglades främst i kvinnornas berättelser kring att många 

företag idag är medvetna om att det är viktigt att ha en balans mellan män och kvinnor. Denna 

medvetenhet hos flera organisationer har på så sätt gynnat kvinnan genom att skapa en ökad 

efterfrågan av kvinnliga ledare i högre positioner. Ett resonemang som stämmer väl överens 

med flera forskares perspektiv på arbetlivet och en ökad efterfrågan.  

 

Slutsatser kan även dras ur de kontexter där forskningen skiljer sig från kvinnornas egna 

berättelser. Alla fem kvinnor ansåg att det inte fanns några skillnader i hur män respektive 

kvinnor agerade i rollen som chef/ledare på sin nuvarande arbetsplats, samt att det var samma 

förutsättningar för män och kvinnor att klättra inom företaget. Kvinnorna tog här avstånd från 

litteraturen kring hinder i karriären och berättade om företag som präglades av lika villkor och 

där kvinnan många gånger lyftes fram. Dessa upplevelser kan kopplas till det faktum att vi 

valt att utgå från jämställda företag i vår studie. Det vill säga företag som har en 

könsfördelning på 40/60 procent eller jämnare. Detta blir ett uttryck för hur förändringarna, 

som flera forskare pekar på, har yttrat sig i samhället. Förändringarna kan iakttas hos de 

moderna företag som har en jämställd fördelning mellan män och kvinnor. Det är på dessa 

platser, och i dessa sammanhang, som dagens kvinnor upplever att det är samma villkor för 

män och kvinnor.  Detta framgår genom kvinnornas egna berättelser om hur de idag, på deras 

nuvarande arbetsplatser, inte upplever skillnader gällande förutsättningar för manliga 

respektive kvinnliga ledare.  
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7.0 Reflektion 
 

Denna studie har både stärkt och fördjupat vårt intresse inom ämnet kvinnor och ledarskap. 

Efter att ha träffat och utfört intervjuer med dessa fem inspirerande kvinnor har vi fått en 

annan bild av hur det är att vara kvinna i arbetslivet idag. Genom att få ta del av deras 

perspektiv har vi förstått att samhället idag inte bara präglas av hinder utan att det även finns 

växande möjligheter för oss kvinnor. Samhället har förändrats, vilket visade sig i de moderna, 

jämställda företagen där intervjuerna utfördes. Denna förändring påvisades genom kvinnornas 

berättelse kring upplevelser om lika karriärmöjligheter, vare sig du är man eller kvinna på 

deras företag. Trots att kvinnorna berättat att samhället fortfarande inte präglas av en jämn 

fördelning av kvinnor och män inom alla branscher, så har företagsvärlden kommit en bra bit 

på vägen.  
 

Med tanke på att kvinnorna som vi intervjuat valde att medverka i vår studie och delat med 

sig av sina berättelser och erfarenheter ser vi detta som att de tar ett socialt ansvar. Vilket de 

gör genom att lyfta fram hur de under sin karriärresa mött hinder och fördomar kring kvinnor 

och ledarskap. Genom att de delar med sig av sina historier kan de hjälpa andra kvinnor att stå 

på sig och förstå att både kvinnor och män har precis samma förmåga att lyckas, det handlar 

snarare om självförtroende och att våga tro på sig själv. 
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Bilaga 1 
Ämne: Förfrågan om intervju med kvinnlig ledare // Kandidatuppsats Linnéuniversitetet  

	

Hej! 

 

Vi är tre studenter vid namn Elin Jonsson, Micaela Malmström och Mimmi Bredberg. Vi läser 

vår sista termin på kandidatprogrammet Enterprising and Business Development vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver en kandidatuppsats inom företagsekonomi och vi har 

valt att skriva om kvinnligt ledarskap. Detta är ett ämne vi är mycket intresserade och 

fascinerade av.  

	

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka hinder eller motstånd, men även vilka möjligheter, 

som kvinnliga ledare har mött i sin karriär och detta med grund i teorier om ledarskap, genus 

och hinder. I analysmomentet kommer vi jämföra olika kvinnliga ledares upplevelser kring 

detta för att se om det stämmer överens med litteraturen men även om det finns likheter 

och/eller skillnader i upplevelserna. Vi hör av oss till dig då vi gärna skulle vilja höra din 

berättelse av hur din karriärsresa sett ut. 

 

Vi skulle gärna genomföra en intervju med dig och beräknar att den tar cirka en timme. 

Intervjun kommer att spelas in och detta på grund av att vi ska kunna analysera intervjun och 

ge en så sann bild av den sociala verkligheten som möjligt. I uppsatsen erbjuder vi dig och ditt 

företag fullständig anonymitet.  

	

Vi hör av oss igen under nästa vecka. Då kan vi svara på eventuella funderingar men även, 

om möjlighet och tid finns, boka in en tid för intervju. 

 
 

Med Vänliga Hälsningar,  

Elin Jonsson, Micaela Malmström och Mimmi Bredberg 

EBD, Linnéuniversitetet  
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Bilaga 2  
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
- Ålder 
- Civilstånd 
- Befattning/Anställningsform (titel) 
- Antal år i nuvarande befattning 
- Utbildning (Erfarenhet) 
- Arbetsuppgifter (Kortfattat om ansvarsområde) 

 
Ledarskap 
- Vad är viktigt i hur du utövar ditt ledarskap? 
- Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap? (Styrkor/ Svagheter) 
- Hur blev du en ledare? (Berätta kortfattat om din väg hit) 

 
Genus och ledarskap 
- Upplever du att det finns skillnader i hur män och kvinnor agerar i rollen som 

chef/ledare på din arbetsplats? 
- Upplever du att det är svårare för kvinnor att nå högre befattningar såsom 

chefspositioner inom ert företag? 
- Upplever du att kvinnor och män har samma karriärmöjligheter inom ert företag? 

 
Hinder i karriären 
- Upplever du att det finns särskilda hinder för dig som kvinna i rollen som chef/ledare? 
- Har du som chef/ledare någon gång upplevt motgångar eller motstånd? 
- Om ja, har du någon gång upplevt att denna motgång har grundats av just det faktum 

att du är kvinna? 
- Har du någon gång blivit diskriminerad i form av lön, befordran etc?  

 
Interna faktorer 
 
- Upplever du att det finns olika förväntningar på manliga respektive kvinnliga 

chefer/ledare på din arbetsplats? 
- Upplever du att manliga egenskaper generellt kopplas till rollen som chef? 
- Har du någon gång upplevt att du som kvinna haft det svårare i ditt arbete i brist på 

”manliga egenskaper?  
 

Externa faktorer 
 
- Har du någon gång hamnat i konflikt mellan vilja att göra karriär och familjeliv?   
- Har du någon gång upplevt att du tvingats välja mellan dessa två roller? 
- Upplever du att det är svårare för kvinnor att ta sig högre upp i hierarkin än vad en 

man har inom din nuvarande arbetsplats? 
- Om ja, skulle du vilja ge exempel på en sådan situation (egna erfarenheter eller 

generella uppfattningar) 
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- Anser du att det finns andra hinder i samhället som försvårar för kvinnor att nå högre 
befattningar? 

 
Möjligheter i karriären 
 
- Har du någonsin upplevt att du på din arbetsplats gynnats av det faktum av att du är 

kvinna? Hur? 
- Upplever du att företag idag har en ökad efterfrågan på kvinnliga chefer/ledare?  
- Om ja, vad tror du denna trend beror på? 
- Hur ser organisationsformen ur på ert företag? Upplever du den som fördelaktig för 

din ledarstil? Varför/Varför inte? 
 
Framtid 
- Tror du att arbetslivet kommer att förändras med avseende på kvinnligt/manligt 

ledarskap? 
- Ser du ett behov av att det behöver förändras? 
- Vad kan göras för att få fler kvinnor på chefsnivåer? 

(Kvotering, generationsfråga- löser sig självt)  
 
 


