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The aim of this survey is to examine if female leaders 
develop through challenges in work life. It will also examine 
which learning theories that can be identified when they 
meet challenges. The survey is written from a workplace 
learning perspective.  

This qualitative survey is based on six interviews with 
female leaders in various business categories and the result 
is analyzed with a method described in Kvale (2014). This 
method is based on analysis from current studies and 
theories.  

Among other things this survey reveals that female leaders 
develop through challenges in work life. This survey also 
shows that the female leaders are learning through 
experience and social participation. How they learn 
depends on which challenge they meet and their individual 
skills.   
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1. INTRODUKTION 
Att göra en undersökning om kvinnliga ledare är relevant då majoriteten av 
chefspositioner innehas av män enligt Statistiska Centralbyrån (2013) och för att det 
inte är jämställt på arbetsplatser i Sverige (Boréus & Mörkenstam, 2010). Med 
anledning av detta behöver kvinnliga chefer uppmärksammas och därför är 
undersökningens huvudsakliga syfte att undersöka om kvinnliga chefer utvecklas när de 
möter utmaningar i sin yrkesroll och vilket lärande som kan identifieras när de möter 
dessa. För att genomföra denna undersökning kommer sex kvinnliga chefer inom olika 
branscher att intervjuas för att skapa en bild av utmaningarna de möter. 
Det finns aktuell forskning som visar att kvinnliga chefer oavsett bransch har oerhört 
svårt för att avancera och få mer statusfyllda positioner, samt högre lön (SOU 1998:6). 
Kvinnliga chefer kan enligt aktuell forskning möta utmaningar på grund av att de är 
kvinnor och enligt Oakley (2000) möter kvinnor utmaningar i chefsyrket som 
könstereotypiska förväntningar, avancemangsvårigheter i yrket och även utmaningen att 
ha en bra balans mellan familjeliv och arbetsliv. I denna undersökning kommer det även 
belysas huruvida kvinnliga chefer upplever dessa utmaningar som aktuell forskning 
menar existerar. 

1.1 Bakgrund 
Forskningsfältet pedagogik har varit ett universitetsämne sedan början av 1900-talet och 
är inom akademin en disciplin som omfattar studier och teorier som handlar om 
påverkans- och förändringsprocesser inom olika fält. Inom arbetslivspedagogik, 
exempelvis Human Resource Development fokuseras det på dessa processer med syftet 
att utveckla människor. Pedagogik i arbetslivet kan omfatta påverkansprocesser som 
utbildning och förändringsprocesser av skilda slag som exempelvis följer på lärande 
(Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011).  
 
1.1.1 Lärande 
Granberg (2011) listar lärandets grundbultar när det gäller organisationspedagogiskt 
lärande, och menar att människors lärande utgår och bygger på tidigare erfarenheter. 
Lärandet på arbetet är ofta uppgiftsorienterat och människor lär som bäst vid uppgifter 
som kräver en kombination av kunskap som redan finns och när de måste lära nytt för 
att skapa en lösning. Granberg (2011) menar även att människor gärna vill skapa frågor 
och söka svar själva. Han menar att lärandet är som bäst när det sker tillsammans med 
andra och när det finns tid för reflektion. 
 
Att lärande sker i samspel med andra människor är även något som teoretikern Etienne 
Wenger beskriver. Han menar att lärande sker genom aktivitet och socialt deltagande. 
Detta är något som influerar individer då de är med i ett socialt sammanhang. Alla 
människor tillhör praktiska gemenskaper under livets gång, både i skolan, på arbetet och 
även på fritiden. Dessa olika sammankomster finns överallt och det är ytterst svårt för 
en individ att undgå dessa sammankomster (Illeris, 2009). Det är alltså en process för att 
en person ska bli en aktiv deltagare av ett socialt sammanhang. Det måste finnas olika 
komponenter som kännetecknar det sociala deltagandet som en lärprocess. Att uppleva 
arbetet som meningsfullt, känna tillhörighet och en gemensam uppfattning kring 
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värderingar och perspektiv bidrar till lärande. Genom inlärningen blir individen en del 
av en gemenskap (Illeris, 2009). 
 
Illeris (2009) beskriver erfarenhetsbaserat lärande som ett reflekterat lärande, där 
tidigare erfarenhet bidrar till att förutse konsekvenser av handlingar. Han menar att 
erfarenhet och reflektion är som en del av lärandet. Kolbs inlärningsteori utgår från att 
en situation måste lösas, vilket leder till reflektion över problemet och en lösning 
formuleras som sedan tillämpas på problemet. Jarvis som Illeris (2009) refererar till, 
finner Kolbs teori bristfällig då den inte nämner något om interaktion med omvärlden. 
Jarvis utvecklade modellen och tog med de sociala bitarna i sin teori. Han utgår från att 
varje erfarenhet är social. Han ser på lärande som ett existentiellt fenomen, som är en 
process som pågår hela livet. Kärnan skapas genom integration med omvärlden. Illeris 
(2009) menar att en erfarenhet inte bara är själva upplevelsen utan även resultatet av den 
reflektion som relateras till en upplevelse. Det är i utbytet med omgivningen problem 
kan uppstå, som hanteras av problemlösning genom reflektion. Dewey som Illeris 
(2009) refererar till, menar att reflektion inte är något som sker omedvetet av en 
erfarenhet utan mer som en medveten samordning. En erfarenhet är ett tillstånd där 
människan som lever i sin omvärld, hela tiden tar in intryck som tolkas aktivt innan 
handling. Erfarenheter behöver inte bara vara situationer som upplevts utan kan även 
vara sådant som tagit dels av genom interaktion eller observation. 
 
Illeris (2009) skriver att människor har olika referensramar och strukturer. Människor 
har system för att försöka förklara saker och ting. De omprövar sin struktur på 
antaganden och förväntningar som ramar in sättet att tänka. Dessa strukturer utgör 
referensramar. Samtal kan leda till samförstånd där vad som är sanning fastställs tills 
nya bevis uppstår. De formar uppfattningsförmågan, tankar, känslor och tro. De får 
mening och formar förväntningar, de utgör en människas världsbild. 
 
Granberg (2011), refererat till Argyris som beskriver single loop-lärande, där handling 
betonas i lärandet.  En handling får konsekvenser som skapar förändringar i handlandet. 
Upptäckten av en olämplig handling är första steget i lärandet. Korrigeringen av 
misstaget är andra steget. Om individen reflekterar över handlingen och skapar en 
förståelse som förändrar tankesättet, kallas detta för double loop-lärande. Granberg 
(2011) beskriver ett triple loop-lärande som bland annat kan ske på organisatorisk nivå. 
Detta sker när det uppstår ett behov av att förändra det kollektiva beteendet, regler och 
rutiner. Triple loop-lärande kan ske när grundläggande principer ifrågasätts och en 
förändring krävs. 
 
Utveckling och lärande kan även ske genom mentorskap enligt Granberg (2011), där 
utbildade individer står för vägledning och råd som ska vara till hjälp för medarbetaren 
de tagit sig an. I en sådan relation lär både mentorn och medarbetaren av varandra. Det 
är viktigt att ha någon att diskutera med. 
 
1.1.2 Kvinnor i arbetslivet 
Det är som nämnts relevant att uppmärksamma kvinnliga chefer då det inte är jämställt 
på arbetsplatser i Sverige (Boréus & Mörkenstam, 2010) och majoriteten av 
chefspositioner i Sverige innehas av män enligt Statistiska Centralbyrån (2013). Enligt 
Rhee och Siglers artikel (2015) finns det fortfarande motsättningar kring det kvinnliga 
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ledarskapet och resultatet i deras studie visar att manliga ledare föredras framför 
kvinnliga ledare. Det finns därför anledning att lägga vikt vid genusaspekten när 
individers situationer i arbetslivet analyseras menar Hwang (2007). Dhar (2008) menar 
att ledarskapsforskning historiskt sett utgått från ett manligt perspektiv. Eftersom det 
inte är jämställt och diskriminering sker, är det relevant att uppmärksamma om 
kvinnliga chefer utvecklas när de möter utmaningar och vilket lärande som kan 
identifieras när de möter dessa. 
 
Stanfors (2014) beskriver kvinnors arbetsliv i Sverige ur ett ekonomiskt perspektiv 
mellan åren 1870-2010. Under denna period ökade den ekonomiska tillväxten, 
levnadsförhållanden blev bättre och demokratin blev starkare. Kvinnor började arbeta 
som chefer allt mer under 1960-och 1970-talet och idag är kvinnor integrerade på 
arbetsmarknaden i Sverige.  Kiser (2015) menar att samhället och inte minst 
välfärdssystemet har stor betydelse idag för att kvinnor kan göra karriär. Med större 
andel kvinnor på arbetsplatser idag har medvetenheten om jämställdhet vuxit fram i 
organisationer. 
 
Enligt Hwang (2007) baseras attityder, fördomar och stereotyper på yttre egenskaper 
som könstillhörighet. Könsstereotyper skapas i tidig ålder genom social påverkan och 
forskare menar att människor skapar könsstereotyper, attityder och fördomar för att 
underlätta det sociala samspelet. De beskriver var i hierarkin en person befinner sig och 
om det är som överordnad eller underordnad. Detta gör att kvinnor kategoriseras 
automatiskt, i detta fall, till att tillhöra en viss social kategori. Människor upplever sig 
oftast som man eller kvinna och har svårt att bara uppleva sig själva och andra som 
människor (Hwang, 2007).  
 
Hwang (2007) menar att kön och könstillhörighet gör vår vardag mer begriplig och 
människor lär sig tidigt normer de ska leva efter för att accepteras. Sociala normer utgör 
vad som förväntas av en person, som begränsar en persons sociala beteende och 
människor har en tendens att skapa en gemensam sanning om vad som är acceptabelt. 
Handlandet baseras på hur andra gör i samma situation och människan skapar själv 
könsskillnader i vardagen, vilket är påverkat av kulturen.  
 
1.1.3 Begreppsgenomgång 
Chef och ledare har olika betydelser enligt många forskare, menar Granberg (2011). I 
teorin är skillnaden relativt klar, men i praktiken är den ganska oklar. I teorin är en chef 
en formell ledare som utses av företaget och har befogenheter som är knutna till 
organisationen. Dessa befogenheter kan vara målstyrning, planering, uppföljning, 
budget och personalansvar. En chef har till uppgift att uppnå mål och uppgifter som 
tilldelas dem, med hjälp av resurser enligt Granberg (2011). En ledare är en person som 
har fått behörighet från medarbetarna att leda. Medarbetarna överlåter frivilligt 
ledarskapet till en ledare. I praktiken är det allt mer vanligt att kalla chefer för ledare 
och det är optimalt att chefen är en ledare. Därför kommer det inte göras någon skillnad 
mellan begreppen chef och ledare i denna undersökning och båda begreppen kommer 
att användas.  
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Begreppen kvinnliga ledare och kvinnligt ledarskap betyder i denna undersökning att 
ledarna är kvinnor och när begreppen används inkluderar de inte kvinnliga ledarstilar. 
Begreppen utgår från det engelska ordet female som betyder kvinnlig och kommer alltså 
att användas med betydelsen att det är en kvinna som utför ledarskapet. Begreppen har 
alltså inte utgångspunkt i det engelska ordet feminine som betyder att vara på ett 
kvinnligt vis. Undersökningen utgår från kvinnors perspektiv.   
 
Leadership och management är begrepp som används i den aktuella forskningen. Dhar 
(2008) använder begreppet leadership i sin vetenskapliga artikel, vilket i svenska 
språket översätts till ledarskap och Oakley (2000) använder begreppet management som 
i hans artikel har betydelsen ledning när det översätts till svenska. Granberg (2011) har 
refererat till Northouse som i en rapport från 2004 menar att det finns många olika 
definitioner på leadership. Under de senaste 50 åren har ungefär 65 olika 
klassifikationer på leadership utvecklats. Det finns en skillnad på leadership och 
management. Management handlar mer om planering, strukturering och kontroll, medan 
leadership handlar mer om att ange riktning, att leda medarbetare och att motivera och 
inspirera. I undersökningen kommer dessa begrepp användas som begreppet ledarskap. 

1.2 Aktuell forskning 
1.2.1 Utmaningar för en kvinnlig chef 
Enligt Oakley (2000) möter kvinnor utmaningar i chefsyrket som könsstereotypiska 
förväntningar, svårigheter att avancera i yrket och även utmaningen att ha en bra balans 
mellan familjelivet och arbetslivet. Det är dessa utmaningar som denna studie utgår 
från. Utmaningarna kan vara förklaring till varför kvinnor ofta inte är intresserade av 
högre chefspositioner eller att de känner sig obekväma när de väl har nått dem enligt 
Oakley (2000). Han menar även att kvinnliga chefer instämmer i att det oftast är 
exempelvis stereotyper som är orsaken till barriärerna för kvinnor när de vill nå högre 
positioner. Enligt Dhar (2008) måste kvinnliga chefer ständigt bevisa sin 
ledarskapsförmåga på grund av att de är kvinnor till skillnad från manliga chefer.  
 
Dock har det enligt Kiser (2015) gjorts framsteg kring kvinnors rättigheter och deras 
roller i arbetslivet. Även kvinnors och mäns attityder har blivit mer positiva kring detta. 
Eagly (2007) menar att kvinnor aldrig förr haft större tillgång till ledarskapsroller än 
vad de har nu. 
 
1.2.2 Avancemangssvårigheter 
Peus, Braun och Knipfer (2014) menar att eftersom kvinnor uppenbarligen är en 
minoritet inom chefspositioner är det viktigt att förstå de faktorer som påverkar deras 
framträdande. Oakley (2000) beskriver en barriär som kan hindra kvinnor från att nå 
högre positioner i företag. Karriärsutveckling, befordran och kompensation är ofta 
identifierade som bidragande delar till barriären som hindrar kvinnor från att nå toppen. 
Erfarenhet inom verksamheten och marknadsföringen erbjuds oftast inte till yngre 
kvinnliga chefer och när de vill nå högre upp i företaget känner de ofta att de inte får 
samma möjligheter som männen till dessa positioner. I Kvinnomaktutredningen (SOU 
1998:6) finns en beskrivning av att kvinnor oavsett vilken bransch de tillhör har oerhört 
svårt för att avancera uppåt i företaget och få mer statusfyllda positioner samt högre lön. 
Oavsett hur kvinnorna beter sig gällande utbildning och om de skaffar barn eller inte, är 
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det i stort sett omöjligt att komma högre upp i företaget medan männen inte alls möter 
samma motstånd. Denna barriär kallas för glastaket. 
 
Kiser (2015) nämner förutom glastaket att det finns ett klistrigt golv, vilket liksom 
glastaket innebär att kvinnor blir kvar på samma position. Detta kan hindra kvinnor från 
att nå högre positioner i företag, då hon menar att de bara når mellanchefspositioner. 
Hon menar att det finns många faktorer som kan påverka en kvinnas chans till att stiga i 
grad och en av dem är organisationskulturen.  
 
Kiser (2015) menar att i företag där män bestämmer vilka som ska bli befordrade och 
avancera till högre grader blir kvinnor ofta lägre prioriterade. Kvinnorna har i sådana 
fall inte samma möjligheter till befordran som männen vilket kan skapa osäkerhet hos 
kvinnorna.  Enligt Oakley (2000) är kvinnors minoritet i högre positioner på företag ett 
bevis på att hela processen med urval, rekrytering och befordran på större företag är i 
behov av en stor omstrukturering. Glass och Cook (2015) menar att kvinnliga ledare får 
mer respekt om det finns mångfald i styrelsen, eller om det finns mångfaldsvisioner i 
ledningen. 
 
Kvinnor stöter på utmaningar oftare i arbetslivet än vad män gör och detta är beroende 
på barriärer som fortfarande finns kvar mot kvinnligt ledarskap. En av anledningarna till 
att kvinnliga chefer inte vill stiga i chefsgrad kan bero på att det krävs en hög 
motivation och ett stort engagemang. Många kvinnor har inte någon önskan att stiga i 
chefsgrad och det kan även handla om rädsla att inte lyckas (Baumgartner & Schneider, 
2010). 
 
För att kunna hantera glastaket finns det en strategi om att det är viktigt att ha ett mål 
uppsatt. Om det finns ett mål att sträva efter är det enklare att bortse från att det finns ett 
glastak. Det är även viktigt att uppmuntra sig själv och vägra att erkänna glastakets 
existens (Baumgartner & Schneider, 2010). Eagly (2007) menar att en kvinna som ska 
lyckas i en mansdominerad hierarki kräver en extra stark, kompetent och ihärdig 
kvinna. Hon måste undvika hoten mot hennes självförtroende som kan utlösas av andras 
tvivel och kritik. Enligt Baumgartner och Schneider (2010) kommer chansen att höja 
glastaket att öka om kvinnor hjälper varandra att lyckas istället för att neka varandra 
hjälp. 
 
1.2.3 Könsstereotypiska förväntningar på en kvinnlig chef 
Nyberg, Leineweber och Magnusson-Hansson (2015) visar i sitt resultat att stereotyper 
gällande kön bidrar till kvinnors och mäns förväntningar av varandra även i ett land som 
Sverige som är relativt långt kommet gällande jämställdhet. I en undersökning av Rhee 
och Sigler (2015) framkom det att kvinnliga ledare fortfarande blir negativt påverkade 
av könsstereotyper och uppfattningen om genus har en stor inverkan på hur 
uppfattningen av ledarskapet blir.  
 
Ursprungligt beteende för en ledare innefattar ett typiskt maskulint beteende som 
exempelvis att vara bestämd, säker och målmedveten (Rosette, Mueller & Lebel, 2015). 
Detta kan bli en utmaning för kvinnliga chefer då förväntningen på att chefer 
exempelvis ska prata bestämt är en underliggande faktor. Oakley (2000) menar att detta 
är en utmaning för kvinnor då det inte är en uttalad utmaning men som ändå existerar. 
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Detta innebär att kvinnliga chefer förväntas prata bestämt men inte för bestämt och klä 
sig kvinnligt men inte för feminint. Detta är en utmaning som går under begreppet 
Double-Bind.  
 
Svaga kvinnliga chefer, som är känsliga, blir mer positivt bemötta än starka kvinnliga 
chefer, som är okänsliga, på grund av att en stark kvinnlig chef inte är i enlighet med 
vad som förväntas av den kvinnliga könsstereotypen. Av samma anledning kommer en 
känslig kvinnlig chef att uppfattas på ett mer positivt sätt än vad en manlig känslig chef 
hade gjort, då han kommer i konflikt med sin könsroll (Johnson, Murphy, Zewdie & 
Reichard, 2008). 
 
Män är stereotypiskt förväntade att vara mer macho och kvinnor är förväntade att vara 
omvårdande (Oakley, 2000). Speciellt kvinnor som identifierar sig väldigt starkt med 
sin könstillhörighet kommer uppträda kvinnligt stereotypiskt. När de gör det finns 
risken att de fokuserar mer på sina sociala och emotionella ledarskapsförmågor. Då 
finns risken att de inte utvecklar andra förmågor inom ledarskapet som kan leda till att 
de kommer högre upp i karriären eller medför att de blir attraktivare för organisationen 
(Ellemers, Rink, Derks & Ryan, 2012). I en undersökning av Rhee och Sigler (2011) 
visar resultatet att kvinnor och män förväntas ha olika egenskaper. När dessa 
egenskaper anammas av det motsatta könet är det kvinnan som får flest motsättningar. 
Detta innebär att när en kvinnlig ledare får en mer bestämd manlig attityd som ledare 
bemöts hon negativt. Den kvinnliga ledaren förväntas leva upp till både den manliga 
och kvinnliga stereotypen vilket är påfrestande. Dhar (2008) menar att en del av de 
kvinnliga cheferna han intervjuade i sin undersökning fortsätter att genomgå ständiga 
utmaningar för att klara av förväntningar från andra och sig själva i förhållande till att 
vara kvinna i en ledarroll. 
 
Ellemers, Rink, Derks och Ryan (2012) menar att kvinnor på höga positioner kan känna 
sig tvingade att ta avstånd från den kvinnliga gruppen för att undgå de negativa 
könsstereotypiska förväntningarna andra kan inneha om dem. Speciellt de som känner 
att deras könsidentitet inte borde vara relevant i förhållande till arbetsuppgifterna, visar 
en förmåga att agera med stereotypiskt maskulina drag som ett sätt att avancera 
karriärsmässigt. 
 
Karelaia och Guillen (2014) menar i sin undersökning att kvinnliga chefer som håller på 
att utveckla en självuppfattning kan möta utmaningar i miljöer där kvinnor är 
underrepresenterade. I en undersökning av Mcdonald, Toussaint och Schweiger (2004) 
var syftet att undersöka förväntningarna på kvinnliga chefer i ett mansdominerat 
yrke.  Resultatet visade bland annat att om en kvinnlig ledare förväntar sig problem med 
att leda män kommer dessa förväntningar främst påverka hennes karriärsutveckling 
negativt. Att kvinnliga ledare känner sig negativt bemötta är något som förekommer 
menar Chao (2010). Han nämner även att de känner att vissa män har svårt att acceptera 
dem som ledare just för att de är kvinnor och därför känner de att de blir extremt 
granskade. Är de exempelvis för strikta eller mjuka i sitt ledarskap kommer de att bli 
antingen kritiserade eller få klagomål för detta. I Oakleys (2000) artikel visar resultatet 
att kvinnliga chefer har mött motstånd av vad Oakley benämner, manliga egoister och 
att de då har varit tvungna att bevisa sin förmåga på ledarskap för att bli respekterade. 
Mcdonald, Toussaint och Schweiger (2014) menar att organisationer och institutioner 
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som är intresserade av att hjälpa kvinnliga chefer i mansdominerade yrken bör överväga 
strategier för att höja statusen på cheferna för att successivt öka deras i synlighet i dessa 
yrken.   
 
I Baumgartner och Schneiders (2010) undersökning om uppfattningen av kvinnliga 
chefer visade resultatet att många kvinnor fokuserar på kvinnliga karaktäristiska drag 
som att vara omvårdande, sympatiska och med fokus på att arbetslaget ska må bra. 
Istället för att se detta som negativa egenskaper eller något effektivt är det viktigt att 
kvinnliga chefer istället ser det som något positivt och användbart. Det är även viktigt 
att använda sig av förväntningar och att möta de farhågor som finns. Genom att hålla 
sinnet objektivt och stereotyperna i perspektiv är det enklare att möta de förutfattade 
meningar som finns. Det framkom även en metod för att kunna hantera könsstereotyper 
vilket var att inte erkänna att de existerar. Genom att inte erkänna dem kunde fokus 
läggas på att stå upp för sig själv som chef vilket ökar självförtroendet.  
 
1.2.4 Utmaningen att vara chef och förälder 
Heikkinen, Lämsä och Hiilos (2014) menar att det finns kvinnliga ledare som har ett 
stort stöd av sin partner att göra karriär, men menar samtidigt att det finns många som 
inte har det. I relationer där kvinnor får stöd av sin partner att göra karriär känner sig 
kvinnorna berikade. Stödjande relationer påverkar karriären positivt och många kvinnor 
menar att de inte skulle vara där de är idag om de inte fått stöd från sin familj. 
Jämställdhet i familjer påverkar både kvinnans karriär och familjeliv positivt. Enligt 
Peus och Traut-Mattausch (2008) påverkar företagskulturen kvinnorna hur de ser på att 
skaffa familj. Är företagskulturen stödjande är valet lättare och är den inte stödjande är 
det svårare. Det kan även vara svårare att kombinera familj och karriär i en 
företagskultur som inte stödjer det vilket kan leda till att kvinnorna väljer det ena eller 
det andra. 
 
Heikkinen med flera (2014) menar att stödet av partnern i en relation kan ha betydelse 
för en kvinnlig chef. I relationer där partnern inte ger något stöd uppskattas inte 
kvinnans arbete och kvinnors strävan efter att göra karriär har i de fallen blivit 
förminskade av partnern. Det finns även ett minskat stöd när det kommer till 
hushållsarbete och att ta hand om barnen. Partnern lämnar allt hushållsarbete till 
kvinnan. Att inte få stöd från sin partner hämmar kvinnans utveckling i sin chefsroll. 
Peus och Traut-Mattausch (2008) menar att det fortfarande kan vara svårt att göra 
karriär och ha familj samtidigt. Det kan vara svårt att balansera detta för kvinnor och 
inte bara för att det är tidskrävande att ha en familj utan också för de rådande negativa 
stereotyper som finns om kvinnor som både vill ha familj och göra karriär. Chao (2010) 
menar att de kvinnliga cheferna i hans undersökning kände att det förväntades av dem 
att vara hemma istället för att vara aktiva i sina karriärer. Vissa kvinnor menade även att 
om de försökte få tiden att räcka till för att prestera bra på arbetet, förväntades det 
fortfarande av dem att de skulle ägna mycket tid åt hemarbetet, ta hand om barnen och 
sin partner. Peus, Braun och Knipfer (2014) beskriver att kvinnor som vill skaffa barn 
känner att det kommer påverka arbetet. Trots detta väljer de ändå att göra det. Dock 
framgår det i Kvinnomaktutredningen (SOU 1998:6) att det inte är alla kvinnliga chefer 
som ser barn och hushållsarbete som ett hinder för karriären utan att det går att 
kombinera. Utredningen visar att det finns högt uppsatta kvinnliga chefer som menar att 
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det går att kombinera ett yrke med 60 arbetstimmar i veckan och att ta hand om sina 
barn.  
 
Peus, Traut-Mattausch (2008) menar att kvinnliga chefer använder olika strategier för 
att hantera utmaningar i samband med sin yrkesroll. En av dessa utmaningar kan vara 
att hantera balansen mellan att vara förälder och chef. Det finns kortsiktiga strategier de 
använder sig av för att underlätta vardagen och en av dessa är att arbeta mer effektivt för 
att hinna med både chefsrollen och föräldrarollen. Baumgartner och Schneider (2010) 
menar att det finns olika strategier för att få balansen mellan familj och arbete att 
fungera och att det krävs stöd från familj, vänner och partner. Enligt Karelaia och 
Guillén (2004) kan kvinnor som är medvetna om könsrelaterade barriärer bli motiverade 
att förändra möjligheterna för framtida kvinnliga generationer att kunna göra 
karriärsutveckling.  
 
Chefer ställs inför olika utmaningar och behöver ibland hjälp av andra. I en 
undersökning av Rosette, Mueller och Lebel (2015) visade resultatet ett positivt 
samband mellan hur uppfattningen av en manlig eller kvinnlig chef kunde variera när de 
frågade om hjälp på arbetet. Resultatet visade att om en manlig ledare frågade om hjälp 
ingav det en bristande kompetens hos honom till skillnad från om han inte gjorde det. 
En kvinnlig ledare som frågade om hjälp upplevdes inte inneha lägre kompetens. Dock 
menar Bryans och Mavin (2003) att kvinnliga chefer som tog hjälp av ledningen kunde 
uppleva att ledningen satte hinder för de kvinnliga cheferna. 
 
1.2.5 Lärande i yrkesrollen 
Karelaia och Guillén (2004) upptäckte att kvinnor som tänker positivt om sin 
könsidentitet har en mindre negativ uppfattning om sambandet mellan att vara kvinna 
och ledare och därigenom ökar deras välbefinnande. Det synsättet leder till att de blir 
mer motiverade till att leda och att de lättare kommer över utmaningar i utvecklandet av 
sin roll. Kvinnor som tänker negativt om sin könsidentitet upplever det motsatta. Bryans 
och Mavin (2003) visar i sin studie, där de intervjuar kvinnliga chefer från sex olika 
branscher, hur de blir ledare och hur de agerar för att passa in i rollen. De kvinnliga 
cheferna som deltog i deras undersökning var överens om att det uppstod ett lärande för 
dem när de tog hjälp av andra på arbetsplatsen som exempelvis deras chefer och såg hur 
de agerade i olika situationer. Hur de lär är en kombination av deras personligheter, 
erfarenheter och insatser av organisationen de arbetar i. De kvinnliga cheferna ansåg 
även att en viktig del i hur de lärde sig i sin ledarroll var att lära sig att passa in (formas) 
och att lära om sig själva. Detta uppnås inte genom speciella uppgifter utan genom olika 
typer av lärandeprocesser som sympatiserar med rollen. De lär sig även genom att titta 
på andra chefer, både bra och dåliga, samt genom att reflektera över sitt lärande vid 
samtal med andra och analysera sig själva. 



 

9 

1.3 Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att undersöka om kvinnliga chefer utvecklas när de möter 
utmaningar i sin yrkesroll och vilket lärande som kan identifieras vid hanteringen av 
dessa. Undersökningen betonar kvinnors ledarroll ur ett arbetslivspedagogiskt 
perspektiv, då fokus läggs på utveckling och lärande.  
 
Utvecklas kvinnliga chefer av utmaningar de möter i sin yrkesroll? 
Vilket lärande kan identifieras vid hanterandet av utmaningar kvinnliga 
chefer möter i sin yrkesroll? 

2. METOD 
2.1 Metodologiska utgångspunkter 
Undersökningen hade ett deduktivt synsätt på teori och forskning, där frågeställningen 
skapats med hjälp av tidigare forskning. Ett deduktivt synsätt innebär att teori styr 
forskningen (Bryman, 2011).  
 
Bryman (2011) förklarar att man både utifrån kvalitativa som kvantitativa ansatser 
intresserar sig för vad människor gör och hur de tänker, men går tillväga på olika sätt 
för att studera detta.  I undersökningen användes intervjumetoden för att undersöka 
fenomenet, eftersom den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen utifrån 
intervjupersonernas perspektiv och utveckla mening ur deras erfarenheter (Kvale, 
2014). Anledningen till att denna metod valdes var för att få insikt om 
intervjupersonernas egna erfarenheter, tankar och känslor (Dalen, 2007).  
 
Forskningsdesignen är en fallstudie då forskningsstrategin varit att med hjälp av 
kvalitativa intervjuer inriktat sig på en viss grupp människor, i detta fall kvinnliga 
chefer och det på djupet har belysts hur de hanterar vissa fenomen, i detta fall 
utmaningar (Bryman, 2011). 
 
2.2 Planering och genomförande  
Tidigt i undersökningen fokuserades det på aktuell forskning kring ämnet för att 
klargöra syftet med undersökningen och skapa en forskningsfråga. Det är viktigt att 
identifiera ämne och syfte vid en intervjuundersökning för att kunna fatta bra beslut om 
metodval och ha argument för dessa (Kvale, 2014). 
 
Undersökning utgick från det vetenskapliga rådets forskningsetiska principer. Detta 
innebar att intervjupersonerna fick information om att de var konfidentiella, vilket i sin 
tur innebär att deras personuppgifter hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
komma åt dem (Bryman, 2011).  De fick också information om att deltagandet var 
frivilligt, att de hade rätt att avbryta medverkandet under studiens gång och att 
informationen endast skulle användas i denna undersökning (Dalen, 2007). Att ta 
hänsyn till de etiska aspekterna har varit viktigt under hela studien (Kvale 2014). I 
resultat och diskussion användes fiktiva namn på de intervjupersoner som deltog i 
undersökningen. Valet att använda namn på intervjupersonerna gjordes för att underlätta 
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för läsaren. Inga företagsnamn användes i undersökningen utan endast om de arbetade 
inom privat eller offentlig sektor.  
 
2.2.1 Urval 
Enligt Dalen (2007) är valet av intervjupersonerna en viktig fråga inom kvalitativ 
intervjuforskning. Antalet intervjupersoner kunde inte vara för stort då både 
genomförandet av intervjuerna och bearbetningen är en tidskrävande process. I 
undersökningen gjordes ett bekvämlighetsurval vilket innebar att de personer som 
intervjuades var de som först gav besked om att de ville delta (Trost, 2005).  
 
I undersökningen intervjuades sex kvinnliga chefer eftersom syftet var att undersöka om 
utmaningar i deras yrkesutövande bidrog till en kvinnlig chefs utveckling. Kvinnorna 
som intervjuades arbetar inom olika yrkesområden. Detta var ett medvetet val, då 
möjligheten att en del utmaningar inte uppstod i vissa branscher riskerades att 
förekomma. Genom att välja olika branscher minimerades denna risk och möjligheten 
att få en bredd kring både utmaningar och utvecklingen av dem ökades. De kvinnliga 
cheferna som deltog i undersökningen avgränsades inte till en specifik ålder eftersom 
olika åldrar på de kvinnliga cheferna kunde bidra till olika upplevelser av utmaningar i 
deras yrkesutförande samt om de utvecklades genom dessa. Genom att få en stor 
variationsbredd i urvalet ökade också informationsinnehållet (Magne-Holme & Krohn-
Solvang, 1997).  
 
För att komma i kontakt med en del av kvinnorna som deltog mejlades en chef inom 
den offentliga sektorn som kunde ge förslag på kvinnliga chefer som kunde tänkas 
delta. De kvinnor som föreslogs kontaktades sedan via mejl där det skickades ett missiv, 
se bilaga, som förklarade undersökningens syfte samt förtydligade att det vetenskapliga 
rådets forskningsetiska principer följts, som tagits upp tidigare.  Av de föreslagna 
namnen var det tre som deltog. Kontakten med två av de andra deltagande kvinnliga 
cheferna skedde direkt via mejl och en annan kvinnlig chef tillfrågades direkt. När dessa 
personer hade anmält intresse bestämdes datum, tid och plats via mejl när intervjuerna 
skulle ske. Alla intervjuer genomfördes på de kvinnliga chefernas arbetsplatser då detta 
var den bästa platsen för dem att bli intervjuade på.  
 
2.2.2 Instrument 
En intervjuguide ska innehålla centrala teman och frågor som ska täcka de mest centrala 
delarna av studien (Dalen, 2007). Intervjuguiden som användes vid intervjuerna 
formades utifrån syftet med undersökningen och den aktuella forskningen som studerats 
sedan tidigare för att veta om dessa utmaningar hade mötts. Innan intervjuguiden 
gjordes var det viktigt att vara väl påläst om ämnesområdet och att syftet var klart och 
tydligt (Trost, 2005). 
 
Bryman (2011) menar att i en semistrukturerad intervju behöver inte den som intervjuar 
följa ordningen i intervjuguiden, utan kan formulera frågorna utifrån svaren för att få en 
sammanhängande intervju. Intervjuguiden som användes i denna undersökning var 
semistrukturerad och anledningen till detta var för att intervjuerna skulle bli mer 
flexibla. Intervjuerna följde i stort sett den ordningen som fanns i intervjuguiden. Det 
fanns dock vissa frågor som var färdigformulerade för att minimera risken att något 
ämne skulle falla bort under intervjun. Utöver detta användes en del stödord som det 
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skulle ställas frågor om, men där intervjupersonerna fick möjlighet att svara utan att det 
fanns en specifik fråga i åtanke. Genom att ge intervjupersonerna friheten att svara inom 
den ram som intervjuguidens teman utgjorde lämnades det utrymme för dem att prata 
fritt omkring frågorna och även få möjlighet till att väcka andra tankar (Bell, 2006). 
Bryman (2011) skriver om öppna och slutna frågor. I denna undersökning användes 
mestadels öppna frågor vilka uppmuntrade till att intervjupersonen måste öppna upp sig, 
tänka efter och ge ett längre svar.  
 
Med detta som utgångspunkt kunde olika teman sammanställas. Intervjuguiden 
formades utifrån områdesprincipen vilket innebar att de inledande frågorna var 
utformade till att få intervjupersonerna avslappnade och bekväma. Efter hand 
fokuserades frågorna till att bli mer inriktade på de mest centrala teman för 
undersökningen och sedan avslutningsvis blev de av en mer generell karaktär igen 
(Dalen, 2007).  
 
De första frågorna i intervjuguiden handlar om intervjupersonernas bakgrund. Det 
kändes viktigt att intervjuguiden innehöll dessa frågor då de ger en inblick kring 
intervjupersonerna som personer. Efter dessa frågor övergår intervjuguiden till allmänna 
frågor kring motgångar och utmaningar. Frågorna om detta var utformade så att de inte 
var ledande, men ändå med fokus på den aktuella forskningen som togs upp i 
litteraturgenomgången. Genom att ställa frågor om utmaningar kunde det undersökas 
om kvinnorna upplevde de utmaningar litteraturgenomgången berörde. Exempel på 
detta kunde vara frågor om avancemangssvårigheter, könsstereotyper, om de uppfattade 
sin könstillhörighet som positiv i yrket och hur de hanterade balansen mellan 
familjelivet och arbetet. Validiteten i undersökningen kunde på detta sätt upprätthållas. 
Genom att relevanta frågor ställdes utifrån syftet och litteraturgenomgången var de 
lämpliga och hade även innehållsvaliditet (Denscombe, 2004). Utifrån syftet valde vi 
även att fråga intervjupersonerna om och hur de hade utvecklats i sitt yrkesutövande. 
Frågorna om detta var tänkta att ställas sporadiskt allt eftersom intervjupersonerna 
berättade om sina upplevelser av de hinder de stött på. 
 
Innan intervjuerna genomfördes gjordes en provintervju för att öka medvetenheten om 
hur intervjuguidens utformning fungerade. Genom att göra en provintervju kunde en del 
frågor justeras och även frågor som ledde till ja och nej svar kunde korrigeras till att 
intervjupersonerna fick beskriva och förklara istället. Vid provintervjun ökades även 
medvetenheten om vikten att ta pauser under intervjun då detta bidrog till att 
intervjupersonerna fortsatte berätta och blev mer ingående i svaren. Dalen (2007) menar 
att otränade intervjuare har svårt att hantera pauser under intervjun men att pauser kan 
bidra till att intervjupersonerna får tid att reflektera över frågan.  
 
2.2.3 Insamling 
Datainsamlingen utfördes på intervjupersonernas arbetsplatser då de fick välja den plats 
som passade bäst för dem. För att underlätta bearbetningen användes tekniska 
hjälpmedel för att spela in intervjuerna. Detta enligt Dalen (2007) som menar att det är 
viktigt att få med intervjupersonernas egna ord vid genomförandet av kvalitativa studier 
och enligt Kvale (2014) är det bra att spela in intervjun då den som intervjuar kan 
fokusera på samtalet och dynamiken i intervjun. Mycket registrerades, som ord, tonfall, 
pauser och betoningar och vi som intervjuare kunde lyssna på materialet flera gånger.  
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Innan intervjun påbörjades förklarades det ytterligare en gång vad intervjun skulle 
handla om för att förtydliga detta. Efter detta fick intervjupersonerna frågan om de 
godkände att intervjun spelades in vilket alla gjorde. Undersökningen utgick med en 
medvetenhet om att de deltagande kunde bli påverkade av yttre faktorer vid sina svar 
under en intervju (Kvale, 2014). Under intervjuerna var det därför viktigt att det hölls en 
neutral ställning för att intervjupersonerna inte skulle påverkas (Denscombe, 2004).  
 
Kvale (2014) menar att det är viktigt att beskriva hur transkriberingen hade gått till, då 
det kan skilja sig i talspråk och skrift. Under denna studie skedde transkriberingen av 
intervjuerna successivt under hela intervjuperioden och genomfördes direkt efter varje 
intervju. På detta sätt var intrycken och minnet av intervjuerna fortfarande bevarade och 
detta underlättade transkriberingen. Det förekom tolkningar i samband med 
transkriberingen. Det var viktigt att transkriberingen inte utfördes av någon utomstående 
då detta var ett unikt tillfälle att lära känna materialet (Dalen, 2007). En av 
svårigheterna vid hanteringen av materialet var att det var ett omfattande material vilket 
krävde mycket tid för att bearbetas. Värderingar och tidigare erfarenhet kan påverka 
resultatet (Bryman, 2011).  
 
Kvale (2014) skrev att det var svårare att fastställa intervjuns validitet än reliabilitet. 
Det kunde därför även vara bra att skriva med något om retoriken den intervjuade hade. 
Detta var inget som nämndes i undersökningen, men reflektioner kring de deltagandes 
tal och kroppsspråk gjordes både under intervjuerna och transkriberingen för att få en 
korrekt tolkning av dem. Bryman (2011) skrev att det var viktigt för validitetens skull 
att intervjupersonerna fick en chans att bekräfta tolkningen och att de fick läsa igenom 
den bearbetning som har skett av det insamlade materialet. Detta skedde inte i denna 
undersökning på grund av tidsbrist. Bryman (2011) menar att forskaren måste inse att 
det inte går att få en fullständig objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning. 
 
2.2.4 Analys 
Den analysmetod som undersökningen utgick från var att göra en analys utifrån teori. 
Kvale (2014) menar att en teoretisk tolkning kunde bana väg för nya kontexter, nya 
reflektioner och nya dimensioner av kända fenomen. Att utgå från teori kunde även göra 
att det endast lades märke till det som teorin sa och inte såg nya aspekter av fenomenet. 
Det var viktigt att använda sig av den aktuella forskningens begrepp då uppsatsen skulle 
fungera som ett bidrag till fältet. 
Enligt Dalen (2007) är materialet tvunget att sorteras och systematiskt genomgås för att 
beskriva vad det egentligen handlade om. Detta gjordes i undersökningen innan 
resultatet och diskussionsdelen påbörjades. Genom en tematisk metod används 
konstruerade teman som används i både litteraturgenomgången och i intervjuguiden. 
Passande citat från intervjuerna placerades under varje tema (Dalen, 2007). Tillväga 
gångssättet för att koda materialet skedde genom en öppen kodning, med syfte att 
identifiera begrepp som kunde ingå i kategorier. Målet var att få en överordnad 
förståelse av materialet (Dalen, 2007). Bryman (2011) menar att det kan uppstå problem 
vid kodning av materialet då text tas ifrån sitt sammanhang. Intervjuerna 
sammanfattades efter att all transkribering var klar för att få en tydligare bild över vilka 
teman som kunde användas i resultat och diskussionsdelen. Många forskare är försiktiga 
vid analyserandet av resultat för att inte förvränga det de sagt. Bryman (2011) menar att 
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detta är en risk, men att resultaten först får betydelse då de reflekterats över, tolkats och 
sammanställts med teori. 

3. RESULTAT 
3.1 Presentation av cheferna 
Strukturen på resultatet ordnades utifrån de teman som framkom under bearbetningen 
av materialet. Dessa teman placerades sedan under valda rubriker utifrån 
problemformuleringarna. 
I undersökningen deltog sex kvinnliga chefer inom både offentlig och privat sektor med 
olika rang av chefsposition i företagen. Anledningen till varför dessa kvinnor valde att 
bli chef varierade och blev ett naturligt steg i karriären. Det handlade om personliga 
egenskaper som målmedvetenhet, envishet och intresse av att organisera. Det framkom 
även att intresset för chefsrollen ökade allt eftersom kvinnorna fått mer yrkeserfarenhet 
och att de genom olika arbetsuppgifter med ökat ansvar fått intresse för ledarskap. De 
ville bli chefer för att kunna leda själva. Antalet år intervjupersonerna har arbetat som 
chefer varierar mellan ett halvår upp till trettio år. Nedan följer en kort presentation av 
de kvinnliga cheferna som deltog i undersökningen. 
Gizella arbetade inom offentlig sektor och var en av de äldre och mer erfarna i 
undersökningen. Hon hade varit chef under två perioder i sin karriär och chefstjänsten 
hon hade nu hade hon haft i fyra år, men hon hade nio års erfarenhet som chef. Hon fick 
barn innan chefskarriären tog fart. 
Karin var en av de yngre i undersökningen och hade arbetat som chef i ett halvår inom 
den privata sektorn. Hon hade inga barn. 
Åsa var en av de äldre i undersökningen och arbetade inom offentlig sektor. Hon hade 
arbetat som chef i 18 år och hade barn. 
Beata var en av de yngre i undersökningen och arbetade inom den privata sektorn. Hon 
hade varit chef i ett halvår och hade inga barn. 
Kajsa var en av de äldre i undersökningen och arbetade inom offentlig sektor. Hon hade 
trettio års erfarenhet av chefsyrket och hade barn. 
Pia hade arbetat som ledare i privat sektor i fyra till fem år och arbetade nu på en ny 
arbetsplats med nya medarbetare.  Hon var en av de yngre och hade inga barn. 
 

3.2 Utmaningar för en kvinnlig chef 
3.2.1 Avancemangssvårigheter för kvinnliga chefer 
Intervjupersonerna hade själva inte upplevt att de haft svårare att avancera i sitt yrke 
och de upplevde inte att de fått sämre förutsättningar i sin roll på grund av att de är 
kvinnor. Gizella trodde att det berodde på att hon har valt att bli chef inom en 
kvinnodominerad bransch och Kajsa trodde att det berodde på att hon har ett bra 
självförtroende. Karin uttryckte sig: 
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Jag tror inte att bara för att jag är kvinna, att jag har svårare 
för att få en chefsroll eller så. Utan här går man mycket på just 
egenskaper och erfarenhet sedan tidigare. Karin 
 

De kvinnliga cheferna som intervjuades trodde att det kunde finnas 
avancemangsvårigheter för andra kvinnliga chefer och att det berodde på många olika 
faktorer. Det kunde bero på att det från början ofta var mansdominerat att vara chef och 
kvinnor kunde ha svårare att få chefspositioner på grund av rekryteringsprocessen, där 
chefen omedvetet valde någon som var lik sig själv. Om chefen i det fallet var en man 
blev det därför naturligt att en man tillsattes.  
 

Dels så tror jag att det är att när man rekryterar så söker man 
någon som är lik en själv. Det har ju blivit mer medvetenhet i 
rekryteringen och just hur vi påverkas av våra föreställningar 
men jag tror ändå att det är väldigt lätt att man söker en likadan 
som en själv. Gizella  
 

Avancemangsvårigheter kunde även bero på att kvinnor inte tog chansen och hade en 
annan inställning enligt Pia. Hon menade att en kvinna frågade om lov att få avancera i 
yrket medan en man begärde det. Karin trodde att det kunde bero på rädslan av att 
arbeta i en mansdominerad bransch och att det skulle bli ett tufft arbetsklimat. Både Pia 
och Karin trodde att det berodde på att kvinnor ställde höga krav på sig själva och hade 
sämre självförtroende.  
Pia hade en teori om att det berodde på att kvinnor lättare var nöjda med rollen de hade 
och att männen fortsatte sträva uppåt. Beata och Pia trodde att det var kvinnans eget val 
att satsa på karriären eller inte. Beata menade att kvinnor valde att inte göra det och att 
de därför inte fick en högre position i företaget. Pia trodde att män var bättre än kvinnor 
på att ta chansen till ett steg uppåt i karriären när den kom. Samtliga intervjupersoner 
trodde även att familjeliv och hushållsarbete kunde vara en faktor till att kvinnor inte 
avancerade i karriären. Att det fortfarande fanns föreställningar om att kvinnor skulle ta 
störst ansvar i hemmet.  
 

Jag tror att det har många olika anledningar, jag tror dels att 
det är för att många kvinnor inte vill. Det handlar om vilja. 
Beata 

 
Intervjupersonerna arbetade alla i organisationer som arbetar för jämställdhet på olika 
sätt. I alla organisationerna var arbetet för jämställdhet en grundvärdering. Där Pia 
arbetar fanns en chefsutbildning för endast kvinnor, som hon själv går. Detta för att öka 
intresset för kvinnor i organisationen, samt få en mer jämställd struktur.  
Samtliga av de deltagande var målmedvetna och drevs av mål i sin utveckling. Dock var 
det inte alltid att de mål som sattes upp alltid följdes fullt ut, utan kunde byta riktning. 
Det var även viktigt att de tyckte om vad de gjorde, utvecklades och tyckte det var 



 

15 

roligt. Målen behövde inte heller alltid vara att stiga i grad utan små mål var också 
viktiga. Genom att vilja uppfylla dessa blev det ett sätt för de kvinnliga cheferna att 
drivas framåt och de var väldigt nöjda när de hade nått sina mål 

 
3.2.2 Könstereotypiska förväntningar 
Samtliga av de kvinnliga cheferna tyckte att de hade samma förutsättningar som deras 
manliga kollegor. Däremot tyckte de att det generellt sett fanns skiljaktigheter mellan 
kvinnor och män, men att det inte behövde vara könsrelaterat. Samtliga av de kvinnliga 
cheferna ansåg att en person uppfattades utifrån individuella egenskaper och inte utifrån 
de könsstereotypiska förväntningarna. En kvinna kan ha egenskaper som en man 
förväntas ha utifrån de könsstereotyper som finns och tvärtom. Pia menade att om alla 
chefer hade jämförts med varandra hade det inte varit någon skillnad baserat på deras 
kön utan det beror helt på deras personligheter. Även Beata menade att det kunde finnas 
kvinnor som är, vad hon kallade macho, som män och att det finns män som är lika 
lugna som många kvinnor.  

 
Många påstår ju att det är mer kvinnligt att vara otydlig och 
mer manligt att vara tydlig men jag delar inte den uppfattningen 
utan det har mer med en personlig läggning. Gizella 
 

Även om de kvinnliga cheferna betonade att en persons egenskaper berodde på 
individen och Åsa beskrev det som att hon behövt anpassa sitt ledarskap efter individ 
och situation, för att de alla är olika. Det fanns ändå några som trodde att manliga och 
kvinnliga chefer kunde uppfattas på olika sätt på grund av att de var män eller kvinnor. 
Karin beskrev att kvinnliga chefer kunde upplevas mer strukturerade, omtänksamma 
och hade bättre koll på rehab och omtankesamtal. Gizella hade uppfattningen att en 
kvinna skulle vara mjuk och att medarbetare fortfarande inte var lika vana vid att en 
kvinna var rak och tydlig och att det var mer kontroversiellt. Därav blev det inte heller 
att de blev lika accepterade som när en manlig ledare var det. Uppfattningen om kvinnor 
var att de kunde vara lite mer försiktiga och hade mer hjärta. I undersökningen framkom 
det också förväntningar på att kvinnor var bättre på att känna för andra människor och 
visa medlidande. 
 

Kvinnligt ska vara lite mjukt och lite gulligt och så, det börjar 
ändra på sig naturligtvis för det har ju ändå kommit fram en del 
starka kvinnor och så. Gizella 
 
Lite med det här att man är mammig som kvinna och lite mer 
omtänksam och hur alla mår och så och sen är det väl lite också 
det här tjejiga att man har väldigt höga krav på sig själv och att 
man då vill prestera väldigt bra. Karin 
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Uppfattningen de kvinnliga cheferna hade gällande hur manliga chefer kunde uppfattas 
var att de var mer raka, tydliga, de ledde mer med hela handen samt hade en grabbigare 
jargong. Gizella ansåg även att manliga chefer kunde vara mer auktoritära men utan att 
uppfattas som det. Hon upplevde att det var lättare för medarbetarna att acceptera en 
manlig chef som var rak och tydlig, än en kvinna för då upplevdes hon vara jobbig, 
Karin uttryckte sig såhär gällande skillnaden att arbeta med manliga och kvinnliga 
kollegor: 

För det känns skönt att ha kvinnliga kollegor som tänker på 
samma sätt som inte har lika hård jargong och kanske hårdare 
skämt osv. Så jag vet inte, jag hade nog inte velat vara på en 
arbetsplats med bara manliga kollegor. Karin 
Pia som arbetade i en mansdominerad bransch, uttrycke sig 
såhär:  

 
Jag tror inte det har någon betydelse för de är av samma, 
de har samma tankesätt. Hamnar man väl här har man 
samma tanke och jag tror inte det hade varit någon 
skillnad på en tjej och en kille. Just inom denna bransch i 
alla fall(...)Vi gör samma jobb, vi gör samma saker. Jag 
är inte tjej eller kille i detta sammanhang (...) Men jag har 
nog haft tur med det är ju många man hör och läst om som 
haft det mycket värre. Pia 
 

Pia och Åsa som hade erfarenheter från mansdominerade branscher hade inte upplevt att 
de blev sämre behandlade än männen. Det var snarare att de kände att de hade fördelar 
av att vara kvinnor, då de blev uppmuntrade till att utvecklas inom organisationen. Åsa 
hade känt att hon en gång behövt anpassa sitt språk till den manliga jargongen, men att 
hon först reflekterat över det flera år senare. Hon menade att män och kvinnor inte 
diskuterar på olika sätt och att kvinnor på ett annat sätt tar till sig och tar vid där någon 
annan avslutat sin mening. Hon hade upplevt männen vid detta tillfälle mer som 
hävdande som bara ville säga sitt.  Pia, Gizella och Kajsa beskrev sig som pojkflickor 
och att de hade umgåtts mycket med killar i sitt liv. 
 

Jag är ju lite pojkflicka och då blir man lite rakare. Jag är 
väldigt rak och tydlig. Och det märker ju folk ganska fort och 
det är väl lite så. Jag har inte märkt så mycket sådant. Pia 
 
Jag har alltid umgåtts mycket med killar och pojkar när jag växt 
upp och jag tror att jag är lite van vid denna eller lite tondöv 
vad gäller den grabbiga jargongen. Gizella 
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Samtliga intervjupersoner tyckte inte att sättet att leda berodde på om en chef var 
kvinna eller man. De menade att man som chef behövde anpassa sitt ledarskap efter 
individer, då individer var väldigt olika och det berodde inte på om de var man eller 
kvinna. Beata menade att vissa medarbetare behövde mer hjälp och bekräftelse men det 
var individuellt och inte styrt av om de var män eller kvinnor. Medarbetarna kunde ha 
gemensamma egenskaper, men det berodde mer på hur länge de arbetat och vilken roll 
de hade, inte på om de var män eller kvinnor.  
Dock kunde Kajsa och Gizella uppleva att de hade andra förväntningar på sig än 
männen i sitt ledarskap. De skulle känna med sina medarbetare och speciellt den 
kvinnliga personalen menade Kajsa. Det förväntades att en kvinnlig chef skulle bry sig 
mer om medarbetarnas välmående och det fanns medarbetare som ofta spelade på 
känslorna hos kvinnan vilket var lätt att falla för enligt Gizella. Kajsa upplevde att det 
kunde vara lättare att leda män då deras ledarstil passade henne bättre och att hon fick 
överväga sin ledarstil mer vid hanteringen av kvinnor.  
 

Personligen tycker jag ju mer om den stilen jag kan ha när 
jag pratar med män, men som jag inte kan ha med 
kvinnor. Med kvinnor får man linda in det lite. Till vissa 
kvinnor då måste man linda in det mer. Där klickar det ju 
direkt och jag kan köra min stil. Kajsa 
 

Gizella beskrev också att det kunde förekomma förväntningar från medarbetare som 
innebar dubbelhet i form av att de ville ha en tydlig chef men att för mycket tydlighet 
inte uppskattades.  
Samtliga av kvinnorna menade att det blev bättre och bättre för kvinnor på arbetet och 
trodde att stereotyper kommer försvinna mer och mer genom generationsskiften. 
Kvinnliga chefer från tidigare generationer än intervjupersonerna ansågs ha behövt 
anpassa sig och tuffa till sig för att göra karriär och att det kommer bli ett bättre 
arbetsklimat för kvinnor i framtiden. 
 

De kvinnliga chefer jag haft är snäppet äldre än mig och 
jag upplever de som ganska tuffa och ganska hårda. Det 
kan ha att göra med att de kanske har haft ett annat klimat 
när de gjort karriär. Åsa 
 

Ett sätt att hantera stereotyper kunde vara att arbeta aktivt mot dem. Fanns sneda 
förväntningar på hur kvinnor skulle vara, arbetades det medvetet mot detta för att visa 
en annan sida. Åsa tänkte till exempel extra på att ge stöd åt andra kvinnor då hon hört 
talas om att kvinnor skulle trycka ner varandra. 
 

Jag har ju hört om att kvinnor skulle trycka ner kvinnor. Det 
tycker jag är fel och då tänker jag lite extra på att stötta andra 
kvinnor. Jag tycker man ska stötta alla sina kollegor. Åsa 
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3.2.3 Utmaningen att vara chef och förälder 
Kajsa, Gizella och Åsa ansåg inte att valet att bli förälder hade påverkat deras karriär 
negativt och för Gizella fanns det ingen tanke på att hon skulle bli chef när hon skaffade 
sina barn. Dock hade Kajsa och Åsa upplevt att de fick planera mer för att få ihop 
vardagen och att barnen fick finna sig i en del sammanhang som de inte hade behövt 
göra, om deras mammor inte hade haft den position som de hade. Deras partner har 
även tagit ett stort ansvar i att ta hand om barnen. Kajsa beskrev sin tid som 
småbarnsförälder med att barnen fick vara mycket på förskola och att hennes partner 
fick ställa upp mycket för att hon skulle kunna klara av sin chefsroll. 
Pia, Beata och Karin ansåg att karriären hade påverkats negativt och att det hade blivit 
mer komplicerat om de hade haft barn just nu. De menade att om de skulle skaffat barn 
nu hade de varit tvungna att prioritera annorlunda vilket kunde vara svårt i deras 
yrkesroll då den var tidskrävande. Karin och Beata ansåg att vissa framtidsmål hade fått 
åsidosättas.  
 

Hade jag fått barn nu hade det hindrat mig. För då hade jag 
liksom inte haft koll här och jag vill inte släppa kontrollen eller 
så. Så det hade jag känt att det hade gjort om jag hade fått barn. 
Karin 
 
Så det har ju inte bara med det att göra att det med karriären 
som hindrar mig att få barn utan mer vad jag vill med mitt liv 
eftersom jag tycker att jobb är jätteviktigt att jag trivs på jobbet, 
att jag får göra vad jag gillar och ibland om det innebär att jag 
får jobba över två timmar och hinna resa. Att man kan känna att 
det inte är några problem att känna att det kan jag inte. Beata 
 

Trots att Kajsa, Gizella och Åsa som hade barn inte tyckte att familjelivet hade påverkat 
deras karriär negativt, trodde de att det kunde påverka kvinnliga chefers karriär. 
Samtliga deltagande kvinnliga chefer hade en liknande uppfattning om att barn och 
familjelivet var en anledning till varför det fanns färre kvinnliga än manliga chefer på 
arbetsmarknaden. De menade att kvinnor tog ett större ansvar hemma och att detta 
kunde utgöra hinder i karriären. De trodde också att det ofta blev att kvinnorna var de 
som sörjde för markarbetet hemma och att det ofta var de som var hemma med barnen. 
Det kunde också bero på att chefsarbetet var tidsmässigt krävande och att kvinnor inte 
var beredda att ge den tiden när de hade familj.  
 

Det finns ju så många andra ledarpositioner som är så pass 
mycket högre upp där du får ge väldigt mycket av din tid. Och 
jag tror att där handlar det nog mycket om det att man inte är 
villig att ge den tiden som det krävs och kanske vara ifrån sin 
familj så mycket. Beata 
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Samtliga i undersökningen upplevde att det kunde vara ett problem generellt för kvinnor 
att göra karriär och ha familj och ville därför verka stödjande i frågan till sina egna 
medarbetare. De trodde även att jämställdheten kommer att bli bättre genom 
generationsskiften och att det i framtiden skulle bli mer jämställt i samhället överlag. 
Samtliga kvinnliga chefer upplevde att de hade stöd från någon i sitt privatliv och att 
detta var en viktig faktor för att kunna prestera bra som chef. Karin och Kajsa menade 
att även om deras partners inte arbetade inom samma område och inte kunde hjälpa till 
med specifika arbetsfrågor var det ändå skönt att känna stöd.   
 

Min man stöttar ju mig (…) Vi har ju fått hjälpas åt. Det går ju 
inte om man inte har en familj som stöttar och så.  Då är det ju 
inte ett läge för ett sådant här jobb. Kajsa 

 
Karin tyckte även att det var bra att hennes partner var medveten om att hon inte ville 
skaffa barn just nu då den pressen minskade och även att hennes partner var fokuserad 
på sin egen karriär. Pia och Gizella hade en partner inom samma yrke och tyckte det var 
skönt att kunna diskutera olika frågor som rörde arbetet. Genom detta kunde de få 
förståelse och förslag på vad de skulle kunnat göra annorlunda.  

 
När jag har haft chefer som inte har fungerat har det varit bra 
att ha honom att bolla med, bara för att han har jobbat längre 
än vad jag har jobbat. Han är yngre men har arbetat längre än 
vad jag har varit i branschen.  Då är det ju bara för mig för jag 
har ju kunnat prata med honom, även om det kanske inte alltid 
är rätt väg att gå.  Då det kan bli lite för mycket jobb, men det 
gör han absolut. Pia 
 

3.2.4 Stöd från arbetet 
Samtliga av de kvinnliga cheferna upplevde att de fick stöd i sitt arbete på arbetsplatsen. 
De tyckte att det oftast fanns någon att fråga om de behövde hjälp. Karin gav exempel 
på att hon tog hjälp av företagets personalavdelning medan Beata gav exempel på att 
hon fick stöd från sin chef. Samtliga tyckte också att de hade möjligheten att fråga om 
hjälp men valde oftast att lösa problemet på egen hand då det gick snabbare. Kajsa hade 
upplevt att hon inte hade blivit stöttad i sitt arbete och att detta hade känts väldigt 
jobbigt. Samtliga tyckte att det var positivt att få stöd i arbetet.  

 
Sen kan jag väl tycka att mina chefer är stöttande och om jag 
skulle berätta vad jag vill sen så skulle de stöttat mig. Det är 
ingen som säger, nej gör inte det. Beata 

 
Kan vara rätt så bra att ha någon som är professionell som man 
inte har en personlig relation till som kan ge feedback. Gizella 
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Jag har oftast löst det så genom att ta reda på vad jag ska göra 
och gjort det och sedan har jag rådfrågat för då slipper ju den 
personen göra det och man har ju ändå klarat av det. Det 
brukar ju lösa sig genom att ha någon att fråga. Pia 

 

3.2.5 Ny på arbetet 
Pia, Beata och Karin som lett tidigare kollegor kunde tycka att det varit svårt eftersom 
de varit nära vän med många, men hade inte upplevt det som ett problem för rollen. 
Karin upplevde att hon inte kunde prata med sina tidigare kollegor på samma sätt som 
tidigare och att deras relation förändrades då de inte anförtrodde sig med samma saker 
längre. Svårigheten låg i hur de tidigare kollegorna skulle få förtroende för den nya 
chefen. Även svårighet med andra chefer som medarbetarna haft tidigare. Om de bytt 
chef ofta kanske de får ett bristande förtroende för den nya.  
De beskrev att det var svårt som ny på en arbetsplats med nya medarbetare att leda. En 
del beskrev att det är svårt att försöka förändra något. Det var svårt att få alla med sig. 
De nya medarbetarna hade tidigare arbetat på ett sätt, med en viss ledning och var vana 
vid det.  Pia menade att hon kom till en ny arbetsplats och de arbetade på ett visst sätt 
och då fick hon finna sig i det och inte börja förändra direkt eftersom de var trygga i det 
arbetssättet. Hon berättade att det beror på situationen och i detta fall lärde hon sig att 
läsa av situationerna och anpassa sig när situationen krävde det.  
 

Nu har de haft mycket fria tyglar, medan jag är van vid att 
styra nästan allt och ha full koll på allt och veta vem som 
ska göra vad. Vem som fixar grejor och så.  Här är de 
vana vid att styra sig själva lite mer ju och det är både bra 
och dåligt. Man får komma in i det och vänja sig vid det. 
Pia 
 

Pia började som praktikant på en arbetsplats och gick snabbt upp till en ledande 
position, vilket inte uppskattades av alla medarbetare. Det var yngre som reagerade och 
inte riktigt klarade av det. De såg inte orsaken till varför det inte alltid fungerade på 
arbetsplatsen, vilket kunde ha många olika orsaker, utan de beskyllde henne. De yngre 
accepterade inte att hon kom in i företaget efter dem och avancerade före dem. Pia fick 
hjälp med att hantera det här av en person som fungerade som mentor och stöd. Hon 
lärde sig att inte ta det personligt och berättade att det kunde bero på att hon hade lärt 
sig från tidigare erfarenheter. Hon kände att hon behövde bevisa något för dem och kom 
ut mycket starkare när hon lyckats. 
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Ju mer man upplevt och fler man lett blir det lättare. Man 
lär sig hur man ska hantera saker. Men man flyttar 
väggen.(...) Alltså man klarar mer och mer och man vet 
hur man ska hantera det mer och mer och det har ju med 
erfarenhet att göra, så är det bara. Pia 

 

3.2.6 Att vara politikerstyrd 
Kajsa och Åsa berättade att det kunde vara svårt att hantera högre chefers beslut och 
främst inom den offentliga sektorn. Där kunde en utmaning vara att organisationen var 
politikerstyrd. Olika förändringar behövde genomföras trots att de kvinnliga cheferna 
inte alltid uppskattade förändringen och hade svårt att motivera den för sina 
medarbetare. För att hantera detta hade de kvinnliga cheferna fått rutiner utifrån tidigare 
erfarenheter och idag diskuterade chefer i samma position om vad de skulle gå ut med 
till personalen i kommunen och vad de inte behövde veta.  

 
Jag brukar diskutera med politikerna. De tar ju beslut om att 
spara på oss. Vi kommer ju lida för sådana beslut och det är 
inte roligt.  Det är ju inte för verksamhetens bästa man gör det 
utan för ekonomin och det politiska spelets skull. Man får ta det 
och sedan släppa det för så är det. (...) Personalen blir ju med 
oroliga. Ska vi få stöd eller inte? Man är ju mellanchef och får 
stå där. Kajsa 

 

3.2.7 Utmaningar och en kvinnlig chefs utveckling 
Samtliga kvinnliga chefer upplevde att de utvecklades när de mötte utmaningar i sin 
yrkesroll. De menade att när de mötte utmaningar lärde de sig också att hantera dem 
vilket de blev bättre på desto oftare de blev utsatta för det. Karin och Beata gav exempel 
på att det kunde vara en utmaning att få med sig medarbetarna vid förändringar och att 
de lärt sig att agera på olika sätt för att få med sig dem. 
 

Det handlar väl om att vara transparant, att inte dölja 
någonting att kunna vara öppen med vad som händer, ha en 
öppen dialog, låta alla vara med och diskutera och få säga sitt 
och tycka till. Kunna ha workshops kring det och även 
informera tidigt i tidigt skede så man hinner smälta det och sen 
gå in med positiv inställning, prata om vad det är som kan bli 
bra och vilka fördelar det har med förändringar. Karin 

 
Det framkom även att det var viktigt att våga erkänna sina egna fel när det uppstod 
sådana.  

Sen måste man kunna stå för att man gör fel ibland och då 
kunna säga det och backa.  Det tycker jag är bra. Kajsa 
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Fel gör alla, jag brukar säga att den som har utan skuld kastar 
första stenen. Och jag tycker det är viktigt att jag också säger 
attan kattan nu gjorde jag fel. Gizella 

 
Samtliga av de kvinnliga cheferna berörde även utmaningen hur de genom mer 
erfarenhet utvecklades i sin yrkesroll och att det ledde till både ökad tydlighet och 
kunskap inom yrket. Genom erfarenhet och träning tyckte Gizella att hon hade blivit 
tydligare i sitt ledarskap. Även Karin tyckte att desto mer erfarenhet hon fick desto 
säkrare blev hon. Genom att utsättas för utmaningar i yrket som exempelvis svåra 
samtal med medarbetare blev hon tryggare desto fler gånger det hände.  
Samtliga chefer var överens om att det uppstod olika utmaningar i deras yrke som inte 
berodde på att de var kvinnor och i hanterandet av dessa utmaningar lärde de sig olika 
sätt för att kunna möta utmaningarna på bästa sätt. Cheferna upplevde att det uppstod ett 
lärande när de såg hur deras egna chefer agerade i olika situationer och att de även lärde 
sig genom att få diskutera olika lösningar med dem och sina kollegor. Pia och Beata 
menade att de lärde sig bäst genom att inte fråga någon annan om hjälp utan att de 
själva fick försöka och hitta sin egen lösning. Pia lärde sig väldigt mycket genom att bli 
tvingad till att göra det och det kunde vara i situationer när det inte fanns någon annan 
att fråga. Detta var något som hon själv blev starkare av.  
 

Vad det nu än är att man testar själv utan att någon som säger 
till mig exakt hur jag ska göra det utan att man som att, det här 
är ditt mål, hur du tar dig dit spelar ingen roll utan att du hittar 
din egen väg och det tycker jag är rätt viktigt att man får lära 
sig av att göra det. Beata 
 
Man lär sig mycket när man har fått ett problem som man måste 
lösa och tänka efter. Lär mig när jag har duktiga medarbetare.  
Se vad de har gjort som är bra. Sen lär jag mig även av 
kollegor. Och läsa mycket. Det är intressant. Kajsa 
 
Och jag tror det är bättre att få göra själv för frågar man får 
man ofta luddiga svar eller får man svar som man inte förstår.  
Så ibland kan det vara bra att göra det själv.  Och det är svårt 
att läsa ett papper någon annan har skrivit och sen ska man 
förstå då är det lättare att göra det själv. Pia 
 

Kajsa och Gizella menade att det var viktigt att ha en kritisk vän. Vilket innebar att de 
lärde sig genom att känna att de hade någon som kunde ge feedback på hur de hanterade 
olika utmaningar. Dessa två chefer nämnde att de både kunde lära sig genom att 
rådfråga någon som kunde ge dem konstruktiv kritik på ett bra sätt.  
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Sen har jag kollegor här. Man kan säga till varandra att det här 
blev ju inte bra och vi kanske måste göra på ett annat sätt.  Då 
har man en kritisk vän som många säger. Det är viktigt att ha en 
kritisk vän som talar om att man kanske kan göra på ett annat 
sätt. Man gör ju sina misstag.  Det är viktigt att man har någon 
man kan diskutera med. Kajsa 
 
Han är en köpt konsult som och det tror jag kan vara rätt så bra 
att ha någon som är professionell som man inte har en personlig 
relation till som kan ge feedback. Gizella 

 

3.3 Sammanfattning  
Resultatet av undersökningen visade att ingen av de kvinnliga cheferna hade upplevt 
avancemangsvårigheter i sin karriär på grund av att de är kvinnor. Dock trodde de att 
det kunde finnas avancemangsvårigheter för kvinnor generellt sett och att detta berodde 
på att chefer vid en rekrytering väljer likasinnade, att kvinnor hade en rädsla för att bli 
chefer eller att det var för tidskrävande. Samtliga trodde även att familjeliv och 
hushållsarbete kunde vara en faktor till att kvinnor inte avancerade i karriären. Att det 
fortfarande finns föreställningar om att kvinnor skulle ta störst ansvar i hemmet.  
De kvinnliga cheferna upplevde att de hade samma förutsättningar som män i samma 
positioner men Gizella, Kajsa och Åsa hade märkt av könsstereotypiska förväntningar. 
Dock hade de föreställningar om att det kunde finnas skillnader mellan kvinnor och män 
men att de inte behövde vara könsrelaterat. Samtliga menade att det berodde på 
individuella egenskaper.   
Ingen av de kvinnliga cheferna som var föräldrar ansåg att valet att bli förälder hade 
påverkat deras karriär negativt medan Beata, Karin och Pia som inte hade barn trodde 
att barn skulle utgöra ett hinder för dem i karriären. Cheferna i undersökningen hade 
liknande tankar om att de trodde att barn och familjelivet var en anledning till att det 
fanns färre kvinnliga chefer än manliga chefer. Alla cheferna fick stöd från någon i sitt 
privatliv och tyckte att detta var en viktig aspekt. Samtliga hade även någon form av 
stöd på arbetsplatsen och en kvinnlig chef poängterade att detta var en viktig faktor för 
att kunna utvecklas i sitt ledarskap.  
De kvinnliga cheferna upplevde att de mötte utmaningar i sitt arbetsliv och det kunde 
exempelvis vara att få med sig medarbetarna vid förändringar eller komma som ny chef. 
Åsa och Kajsa tyckte att det kunde vara en utmaning att vara i en politikerstyrd 
organisation.  
När de kvinnliga ledarna mötte utmaningar tyckte samtliga att det uppstod ett lärande då 
de via både problemlösningar och diskussioner med andra blev bättre på att hantera 
utmaningen. Det framkom även att de lärde sig genom att prata med kollegor, se hur 
deras egna chefer agerade och även att de lärde sig genom att prova själva. Utmaningar 
som krävde en lösning bidrog även till ett tvingande lärande. 
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4. DISKUSSION 
Diskussionsdelen är uppdelad i metoddiskussion och resultatdiskussion. I 
metoddiskussionen diskuteras metodvalen, som litteratur, urval, instrument och 
insamling, resultat och analys. I resultatdiskussionen görs en teoretisk problematisering 
samt analys. Utifrån syftet kommer utmaningarna som de kvinnliga cheferna möter i sin 
yrkesroll diskuteras och vilket lärande som kan identifieras vid hanteringen av dessa.  

4.1 Metoddiskussion 
4.1.1 Litteratur 
Den aktuella forskningen som valts för undersökningen är noga utvald och källkritiskt 
granskad. Det fanns en medvetenhet om att två av artiklarna som använts i 
undersökningen var äldre än tio år, men innehållet i dessa är aktuellt för 
undersökningen. 

4.1.2 Urval 

I undersökningen deltog intervjupersoner som arbetade inom olika yrkesområden och 
var i olika åldrar, med olika lång erfarenhet. Detta urval var slumpmässigt då ett 
bekvämlighetsurval gjordes. Eftersom intervjupersonerna arbetar inom olika 
organisationer med olika lång erfarenhet, uppfattar de utmaningar de möter olika. Detta 
ökade trovärdigheten i undersökningen. I efterhand hade ett kriterium på 
intervjupersonerna kunnat vara att de hade varit tvungna att ha arbetat som chefer under 
ett visst antal år. Om detta hade varit ett krav hade de haft större erfarenhet som chefer 
och då hade de kunnat ge fler exempel på utmaningar de mött. Givetvis kunde även de 
intervjupersoner som hade mindre erfarenhet som chef ge exempel på utmaningar, men 
längre erfarenhet hade bidragit till mer kunskap om hur de kunde hantera utmaningar. 
Dock gav de intervjupersoner som hade mindre erfarenhet andra perspektiv på 
utmaningar än vad de som hade mer erfarenhet gjorde vilket gav undersökningen fler 
insikter.  

Antalet intervjuer bestämdes på grund av tidsramen. Det var problematiskt att få de 
tillfrågade intervjupersonerna att ställa upp snabbt och det kunde bero på att 
intervjuerna skulle utföras i december, då många chefer hade mycket att göra innan 
årets slut och inte prioriterade undersökningar. Intervjupersonerna hittades ofta genom 
att en annan chef kontaktades först, som bidragit med namn på personer som senare 
kontaktades. Detta var inte den mest optimala strategin, då de som blivit föreslagna 
kunde göra intervjun för att någon annan chef bett dem, även om forskningsrådets etiska 
principer förklarades i missivet. Det kan ha påverkat resultatet. Kontakten med andra 
chefer togs direkt via mail. Det fanns inga personliga relationer till intervjupersonerna, 
utan bara kännedom om att de arbetade som chefer. 
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4.1.3 Instrument och insamling 

Intervjuguiden omfattade frågor om de utmaningar som litteraturen tog upp, samt mer 
öppna frågor om andra utmaningar de ställts inför. De öppna frågorna om andra 
utmaningar de själva upplevt bidrog till att andra aspekter på fenomenet kunde belysas, 
än vad litteraturen tagit upp. Detta bidrog till att nya utmaningar kom fram under 
studiens gång och ur ett kritiskt perspektiv medförde detta att de som intervjuats tidigare 
inte fick möjlighet att beskriva hur de kände för de utmaningar som andra nämnde. Om 
undersökningen inte varit under tidspress hade kompletterande frågor kunnat ställas till 
intervjupersonerna i efterhand.  
 
4.1.4 Resultat & Analys 
En av svårigheterna vid hanteringen av materialet var att det var mycket material som 
skulle gås igenom. Brist på erfarenhet kan påverka resultatet och även om det ses 
objektivt på intervjuer och transkriberingar, kan ändå värderingar och tidigare 
erfarenhet påverka enligt Bryman (2011). Bryman (2011) menar också att det kan 
uppstå problem vid kodning av materialet då text tas ifrån sitt sammanhang. Vid 
skrivandet av diskussionen i denna undersökning fanns en medvetenhet om detta och 
det fanns även medvetenhet om att tolkningsprocessen kan generera misstolkningar. 
Med detta i åtanke lästes transkriberingarna igenom många gånger för att få en god 
sammanställning av materialet. Bryman (2011) menar att det alltså inte är garanterat att 
delar i materialet inte misstolkas, värderas eller inte får en objektiv tolkning. Självklart 
gäller detta också för vår studie. 

4.2 Resultatdiskussion 
4.2.1 Utmaningar för en kvinnlig chef 
Samtliga kvinnliga chefer upplever att de utvecklas när de möter utmaningar i sin 
yrkesroll.  De menar att när de möter utmaningar lär de sig också att hantera dem, vilket 
de blir bättre på ju mer de utsätts för dem. 
Bryans och Mavin (2003) menar att hur kvinnliga chefer lär är en kombination av deras 
personligheter, erfarenheter och insatser av organisationen de arbetar i. De kvinnliga 
cheferna anser även att en viktig del i hur de lär i sin ledarroll är att lära sig att passa in, 
formas, och att lära om sig själva. Detta uppnås inte genom speciella uppgifter utan 
genom olika typer av lärandeprocesser som sympatiserar med rollen. De kvinnliga 
cheferna i undersökningen menar att de ständigt lär sig nya saker och att utmaningar 
bidrar till lärande. Cheferna menar att olika situationer kräver olika lösningar. Ibland lär 
de bäst genom att lösa problemet själva och inte genom att fråga någon om hjälp, utan 
själva försöka hitta lösningar. Kvinnorna trivs även med att få komma fram till egna 
lösningar på problem, eller att få ett mål och själva bestämma hur de ska ta sig dit, 
liksom Granberg (2011) skriver. Han fortsätter även med att människor gärna vill skapa 
frågor och söka svar själv. Ibland kräver situationen interaktion med andra. 
Alla Granbergs (2011) grundbultar när det gäller organisationspedagogik är lärande som 
upplevs, då lärandet sker och bygger från tidigare erfarenhet. Människor omprövar sina 
strukturer i fråga om antaganden och förväntningar som ramar in sättet att tänka. Dessa 
strukturer utgör referensramar enligt Illeris (2009). Erfarenhetsbaserat lärande är en 
aktiv process där reflektion spelar en central roll. Kvinnorna menar att utmaningar där 
de får tänka efter, är lärofyllda. 
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4.2.2 Avancemangsvårigheter 
Kiser (2015) nämner både ett glastak och ett klistrigt golv, vilket liksom glastaket 
innebär att kvinnor blir kvar på samma position och inte kommer högre upp på 
karriärstegen. Detta kan vara en utmaning för kvinnor, då hon menar att de bara når 
mellanchefspositioner. I Kvinnomaktsutredningen (SOU: 1998:6) finns en beskrivning 
av att kvinnor oavsett vilken bransch de tillhör har svårt för att avancera i företag och få 
mer statusfyllda positioner samt högre lön. Detta är något som de kvinnliga cheferna i 
den aktuella undersökningen inte har upplevt och de har inte heller upplevt att de fått 
sämre förutsättningar i sin roll på grund av att de var kvinnor.  
 
Anledningen till att de som deltog i undersökningen inte har upplevt några 
avancemangssvårigheter kan vara att de är målmedvetna, vilket samtliga tycker att de 
är. Eagly (2007) menar att en kvinna som ska lyckas i en mansdominerad hierarki 
kräver att de är extra starka, kompetenta och ihärdiga. Den starka målmedvetenheten 
kan vara en omedveten strategi som kvinnorna använder för att hantera glastaket. 
Genom att vara målmedvetna och drivna av mål i sin utveckling har de lärt sig att 
hantera det. Detta är enligt Kiser (2015) ett sätt att hantera glastaket och om det finns 
mål att sträva efter är det enklare att bortse från att det finns ett glastak.  
 
En annan anledning till att de inte upplevt avancemangsvårigheter kan vara att 
kvinnorna har en tendens att inte vilja koppla utmaningarna de möter till sin 
könstillhörighet. De är väldigt måna om att utmaningar är kopplade till individen och 
inte till könsrollen. Karelaia och Guillén (2004) menar att kvinnor som tänker positivt 
om sin könsidentitet har en mindre negativ uppfattning om sambandet mellan att vara 
kvinna och ledare och därigenom ökar deras välbefinnande. Detta gör även att de tar sig 
igenom utmaningar lättare. Kvinnornas inställning i föreliggande undersökning kan 
också vara en bidragande faktor till varför de känner att de inte har upplevt några 
avancemangsvårigheter, då de genom att se till individen kan ignorera att det finns 
avancemangsvårigheter för kvinnor. Att kvinnorna arbetar på företag som arbetar för 
jämställdhet kan också vara en bidragande faktor till varför de inte upplevt 
avancemangsvårigheter.  
 
Beata tror inte att anledning till att kvinnor inte stiger i grad i företag generellt beror på 
barriärer, utan på att kvinnorna väljer att inte nå högre. Frågan är om det verkligen är ett 
val som kvinnor gör eller om det är en naturlig följd av de förväntningar som finns i 
samhället. Det kan handla om en förväntning från samhället som bidrar till att kvinnor 
väljer att vara närvarande i familjelivet och inte satsa på karriären. Hwang (2007) menar 
att människor tidigt lär sig olika normer de ska leva efter för att accepteras av 
omgivningen. En tolkning av detta är att det inte är något som kvinnan väljer själv utan 
det är en omedveten handling som är formad utifrån samhällets normer. 
 
En annan anledning till att kvinnor kan utsättas för avancemangsvårigheter enligt Pia 
och Karin kan vara att många har höga krav på sig själva och att de känner att de inte 
skulle klara av en högre position. Enligt Baumgartner och Schneider (2010) kan en av 
anledningarna vara att det krävs en hög motivation och ett stort engagemang. En 
anledning till att de har höga krav på sig själva kan vara att de känner av att det finns 
högre förväntningar på kvinnliga än på manliga chefer och att detta leder till ett sämre 
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självförtroende som bidrar till att de inte når högre positioner. Chao (2010) menar att 
kvinnliga chefer känner att vissa män har svårt att acceptera dem som ledare just för att 
de är kvinnor och därför känner de att de blir extremt granskade. Enligt kvinnorna i 
undersökningen är det individuella orsaker som gör att kvinnor inte vill avancera och att 
företaget de arbetar på är en viktig faktor. En tolkning är att företagens normer och 
värderingar bidrar till en känsla av att de har samma förutsättningar och rätt till 
avancemang i yrket. Om alla känner att de har lika villkor att avancera, kan kraven som 
kvinnor har på sig själva sänkas. 
 
Kvinnorna i undersökningen tror att det kan finnas avancemangsvårigheter för kvinnor 
generellt sett, som kan bero på att det från början ofta är mansdominerat bland 
chefspositionerna och att kvinnor kan ha svårare att få dessa positioner på grund av 
rekryteringsprocessen. Kiser (2015) menar att i företag där män bestämmer vilka som 
ska bli befordrade och avancera till högre grader blir kvinnor ofta lägre prioriterade. 
Kvinnorna har i sådana fall inte samma möjligheter till befordran som män vilket kan 
skapa en osäkerhet hos kvinnorna. Dock tror kvinnorna i undersökningen att 
anledningen till att färre kvinnor rekryteras till chefer är för att chefen omedvetet väljer 
någon som är lik sig själv. Som analys av detta kan insikten om att rekrytering är en 
bidragande faktor till avancemangssvårigheter för kvinnor, blir det viktigt att chefer 
förstår vikten av processen. Medvetenheten skapas genom erfarenhet och bidrar till att 
inte rekrytera chefer utifrån likheten till sig själv utan välja den som är bäst lämpad för 
rollen.  
 
Kvinnorna i undersökningen menar att det finns en medvetenhet om 
avancemangsvårigheter för kvinnor i företagen de arbetar på. En tolkning är att ett 
organisatoriskt lärande i företagen redan skett. Företagen har sett ett problem och tagit 
fram jämställdhetsplaner och rutiner. Detta kan liknas vid det Granberg (2011) 
beskriver som triple loop-lärande där det uppstår ett behov att förändra det kollektiva 
beteendet i en organisation. Detta lärande kan ske när grundläggande principer 
ifrågasätts, som kräver en förändring. Förändringen påbörjas genom reflektion över hur 
de tidigare arbetat och en insikt om problemet skapas. Exempelvis arbetar Pias företag 
med jämställdhet genom en chefsutbildning för kvinnor. Eftersom företagen arbetar för 
jämställdhet lär sig de kvinnliga cheferna att behandla alla individer lika. Genom 
kvinnornas inställning till jämställdhet bidrar detta också till en mer jämställd 
arbetsplats. Enligt Karelaia och Guillén (2004) kan kvinnor som är medvetna om 
könsrelaterade barriärer bli motiverade att förändra möjligheterna för framtida kvinnliga 
generationer att kunna göra karriärsutveckling.  
 
4.2.3 Könstereotypiska förväntningar  
Nyberg, Leineweber och Magnusson-Hansson (2015) visar i sitt resultat att stereotyper 
gällande kön bidrar till kvinnors och mäns förväntningar av varandra även i ett land som 
Sverige som är relativt långt kommet gällande jämställdhet. 

De kvinnliga cheferna i undersökningen betonar att en persons egenskaper beror på 
individen och inte på könstillhörigheten. Beata menar att det kan vara män som beter sig 
mer kvinnligt och kvinnor som beter sig mer manligt. Samtliga kvinnor tycker inte att 
sättet att leda beror på om en chef är kvinna eller man. En chef behöver anpassa sitt 
ledarskap efter individer, då individer är väldigt olika. Hur ledarskapet anpassas beror 
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mer på hur länge de arbetat och vilken roll de har och inte på om de är man eller kvinna. 
Åsa menar att det är bra att anpassa sitt ledarskap till situation och individ.  

Undersökningen finner dock beskrivningar på hur manliga och kvinnliga chefer kan 
vara olika generellt sätt. Oakley (2000) menar att män förväntas vara mer macho och 
kvinnor förväntas vara mer omvårdande. Åsa, Gizella och Kajsa har en liknande 
uppfattning och att manliga ledare kan vara auktoritära utan att det uppfattas som 
negativt. Att kvinnor och män förväntas ha olika egenskaper är ett resultat i Rhee och 
Siglers (2015) artikel. När dessa egenskaper används av det motsatta könet är det 
kvinnan som möter mest motgångar. Detta innebär att när en kvinnlig ledare har ett mer 
manligt sätt att leda bemöts hon negativt. Den kvinnliga ledaren förväntas leva upp till 
både den manliga och kvinnliga stereotypen vilket är påfrestande. Anledningen till att 
manliga chefer inte uppfattas negativt när de har en bestämd, rak och tydlig ledarstil kan 
vara på grund av att majoriteten av chefspositioner erhålls av män enligt Stanfors 
(2014). Hwang (2007) menar att könstereotyper skapas i tidig ålder genom social 
påverkan för att underlätta det sociala samspelet. Därför kan det vara mer socialt 
acceptabelt för en man att uttrycka sig så. En tolkning av detta är att eftersom 
chefspositionen har förknippats med män under lång tid och att dessa egenskaper är 
förväntade av män, blir det också mer tolerant när de ger uttryck för dessa.  

Chao (2010) menar att kvinnliga ledare känner sig negativt bemötta och att de känner 
att vissa män har svårt att acceptera dem som ledare. Är de exempelvis för strikta eller 
för mjuka i sitt ledarskap blir de kritiserade. Pia som har många manliga medarbetare 
håller inte med om detta, då hon känner sig accepterad i sitt ledarskap. Det finns även 
aktuell forskning som visar att kvinnor kan känna sig tvingade att ta avstånd från den 
kvinnliga gruppen för att undgå könsstereotypiska förväntningar (Ellemers, Rinks, 
Derks & Ryan, 2012). Ingen av kvinnorna i undersökningen säger att de har behövt ta 
avstånd från den kvinnliga gruppen för att undgå könsstereotypiska förväntningar. Alla 
menar att deras egenskaper är individuella. En tolkning av detta är alltså att det är 
individen själv som bestämmer om könstillhörigheten kommer utgöra en utmaning. Om 
inte könsidentiteten kopplas till arbetet, behöver de inte avvika från de kvinnliga 
egenskaperna. Pia menar att det inte behövs särskilda maskulina drag för att lyckas i 
branschen utan att det är lika för alla. Detta är dock något som Eagly (2007) menar är 
egenskaper som en kvinna behöver för att lyckas i en mansdominerad hierarki och 
därför är det intressant att Pia menar det motsatta. 

I en undersökning av Mcdonald, Toussaint och Schweiger (2004) visar resultatet bland 
annat att om en kvinnlig ledare förväntar sig problem med att leda män kommer dessa 
förväntningar främst påverka hennes karriärsutveckling negativt. Eftersom Pia har en 
jämställd syn på män och kvinnor skapar hon ingen utmaning genom att tycka att det 
skulle vara mer komplicerat att leda män. Åsa som också arbetat i en mansdominerad 
bransch upplever inte heller att hon bemöts negativt.      

Kajsa behöver inte anpassa sitt ledarskap efter manliga medarbetare då hennes 
egenskaper att vara rak, tydlig och envis medför att hon tycker att det är lättare att leda 
män än kvinnor. Hon har därför fått lära sig att anpassa sitt ledarskap till att vara lite 
mjukare med kvinnorna. Detta visar att det krävs flexibilitet i ledarskapet. Beroende på 
vilka egenskaper en chef besitter får de anpassa sig till både män och kvinnor som 
individer. Johnson, Murphy, Zewdie och Reichard (2008) menar att svaga kvinnliga 
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chefer, som är känsliga, blir mer positivt bemötta än starka kvinnliga chefer, som är 
okänsliga, på grund av att en stark kvinnlig chef inte är i enlighet med vad som 
förväntas av den kvinnliga könsstereotypen. En tolkning av detta är att om Kajsa inte 
hade haft flexibilitet i sitt ledarskap hade hon kunnat bli mindre positivt bemött. Detta 
på grund av att denna egenskap går emot vad som förväntas av den kvinnliga 
könsstereotypen. 

Karin och Beata har inte upplevt könsstereotypiska förväntningar. Detta kan utifrån 
tolkning bero på att de arbetar på arbetsplatser som arbetar för jämställdhet. En 
arbetsplats som arbetar mycket för jämställdhet förebygger ofta könsstereotypiska 
förväntningar. Ett sådant företag får en mer jämställd syn på män och kvinnor eftersom 
det ingår i företagets värderingar. Glass och Cook (2015) menar att kvinnliga ledare får 
mer respekt om det finns mångfald i styrelsen, eller om det finns mångfaldsvisioner i 
ledningen. Det kan även bero på att Karin och Beata är de två med minst erfarenhet av 
chefsyrket och därför inte upplevt könstereotypiska förväntningar.  

Överlag har kvinnorna i undersökningen inte mött många könsstereotypiska 
förväntningar. Deras inställning till att se jämställt på människor kan vara en bidragande 
faktor till att de inte har upplevt det. Enligt Karelaia och Guillén (2004) påverkar 
kvinnors inställning hur de möter och hanterar utmaningar. En tolkning är att eftersom 
kvinnorna är positiva till sin könsroll kan de undvika att se det som ett problem med att 
vara kvinna och chef. Detta kan vara ett resultat av att de använder sig av en omedveten 
strategi. Enligt Baumgartner och Schneiders (2010) är denna strategi att inte erkänna 
könsstereotypernas existens på arbetsplatsen. Strategin används för att kunna hantera 
dem och då läggs fokus på att stå upp för sig själv som chef vilket ökar självförtroendet. 
Kvinnorna i undersökningen har ett bra självförtroende vilket kan bero på deras positiva 
inställning till att vara kvinnor. Utifrån detta reflekterar de därför inte över att 
utmaningarna de möter är kopplade till att de är kvinnor.  

Samtliga kvinnor i undersökningen tror att stereotyper kommer försvinna genom 
generationsskiften för att jämställdhetsfrågan uppmärksammas. Ett sätt att hantera 
negativa könstereotyper är att arbeta aktivt mot dem. Karelaia och Gullién (2004) menar 
att kvinnor som är medvetna om barriärer kan bli motiverade att förändra möjligheterna 
för framtida kvinnliga generationer. Detta kan vara en lärdom de som chefer har 
utvecklat för att minimera könstereotypiska förväntningar, eftersom de ser sina 
medarbetare utifrån vilka individuella egenskaper de har.  

Analys när det kommer till könstereotyper är att företagskulturen har stor betydelse för 
hur det hanteras och upplevs. Om företaget arbetar för jämställdhet bidrar detta till att 
alla på företaget får en mer jämställd syn. Eftersom kvinnorna i undersökningen 
upplever att de arbetar på företag som arbetar med jämställdhetsfrågor har de lärt sig att 
anpassa sitt ledarskap efter situation och individ. Wenger har en teori om hur lärande 
kan vara en aktiv process där deltagande i ett socialt sammanhang är nyckeln (Illeris, 
2009). Ett socialt sammanhang är i detta fall kvinnornas arbetsplatser. Genom att 
kvinnorna delar företagens värderingar och känner en gemenskap bidrar det till att 
kvinnorna lär sig att tänka jämställt. De blir exempel för medarbetarna att se jämställt på 
varandra, då de genom att se medarbetarna utifrån deras individuella egenskaper inte 
uppmuntrar till könstereotypiska uppfattningar.  
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4.2.4 Utmaningen att vara chef och förälder 
Peus, Traut-Mattausch (2008) menar att kvinnliga chefer använder olika strategier för 
att hantera utmaningar i samband med sin yrkesroll och att en av dessa utmaningar är att 
hantera balansen mellan att vara förälder och chef. Karin, Beata och Pia har inga barn 
men deras föreställning över att ha det är att hela livssituationen skulle förändrats 
väldigt mycket och att även karriären skulle påverkats. Detta är något som även Peus, 
Braun och Knipfer (2014) beskriver i sin undersökning då de menar att kvinnor som vill 
skaffa barn känner att det kommer påverka arbetet. Det empiriska resultatet visar att de 
kvinnliga cheferna tror att om de skaffar barn nu skulle de vara tvungna att prioritera 
annorlunda vilket kan vara svårt i deras yrkesroll då den är tidskrävande. Karin och 
Beata betonar också att andra framtidsmål skulle behöva åsidosättas.  
 
I Kvinnomaktsutredningen (SOU 1998:6) framgår det att det inte är alla kvinnliga 
chefer som ser barn och hushållsarbete som ett hinder för karriären utan att det går att 
kombinera. I det empiriska resultatet är de kvinnliga cheferna som är föräldrar överens 
om att valet att bli förälder inte har påverkat deras karriär negativt. En kritisk aspekt på 
detta är om en mamma skulle erkänna att hennes barn bidragit till att hon mött 
utmaningar i sin karriär. De skulle nog inte erkänna att det är barnet som är orsaken till 
det. Peus, Braun och Knipfer (2014) menar att det finns kortsiktiga strategier kvinnliga 
chefer använder sig av för att underlätta vardagen och en av dessa är att arbeta mer 
effektivt för att hinna med båda rollerna. Kajsa, Åsa och Gizella beskriver att de fick 
lära sig att strukturera och planera sin tid på ett annat sätt efter att de fått barn  
 
Samtliga intervjupersoner har en gemensam uppfattning om att barn och familjelivet har 
en stor betydelse till varför det finns färre kvinnliga chefer på arbetsmarknaden. Oakley 
(2000) beskriver i en studie att kvinnor möter utmaningar i sin yrkesroll och att en av 
dessa var att kombinera familjelivet och arbetslivet i rollen som ledare. Det empiriska 
resultatet visar att kvinnorna har föreställningar om att det oftare blir kvinnan i hushållet 
som tar mest ansvar. Peus och Traut-Mattausch (2008) menar att det fortfarande kan 
vara svårt att göra karriär och ha familj samtidigt. Karin, Beata och Gizella tror också 
att det kan bero på att chefsarbetet är tidsmässigt krävande och att kvinnor inte är 
beredda att ge den tiden när de har familj. Chao (2010) menar att de kvinnliga cheferna i 
hans undersökning känner att det förväntas av dem att vara hemma istället för att vara 
aktiva i sina karriärer. Kajsa förklarar att hennes barn fick vara mycket på dagis och att 
det var många som hade åsikter om det. Analys av detta är att andras åsikter om vad 
som är rätt och fel när det kommer till att ta hand om sina barn, skapar ouppnåeliga 
förväntningar på kvinnor. Det skapas en stress av att vilja vara en bra förälder och att 
inte hinna med. Andras förväntningar skulle kunna göra att kvinnor som vill kombinera 
familjeliv och karriär idag väljer familj på grund av att det är mer accepterat. 
Förväntningarna kan även som studien visar bidra till att unga kvinnor tänker en gång 
extra innan de skaffar barn, då det kan påverka karriären negativt. De kvinnorna utan 
barn i undersökningen, menar att kvinnan mister några års arbete gentemot sina manliga 
kollegor och på så sätt kommer efter i sin utveckling.  
 
Eftersom samtliga kvinnor i undersökningen är medvetna om att det är ett problem för 
kvinnor talar de alla om hur de själva vill stödja kvinnor som vill vara hemma några år 
för att ta hand om sina barn. Ingen av dem vill att det ska påverka kvinnors karriär och 
en medvetenhet kan bidra till att dessa kvinnor inte ska missgynnas. De kvinnor som 



 

31 

fick barn när de hade en chefsposition lärde sig att kombinera familj och arbetsliv 
genom att lösa det med sin partner och kände därför att det inte påverkar deras karriär, 
utan snarare utvecklat dem då de behövt planera bättre för att få ihop vardagen.  
 
De kvinnliga chefer som deltog i undersökningen har stöd från någon i sitt privatliv och 
de anser att detta är en viktig del för att kunna prestera bra som chef. Heikkinen, Lämsä 
och Hiilos (2014) menar att stödjande relationer påverkar karriären positivt och många 
kvinnor menar att de inte skulle varit där de är idag om de inte hade fått stöd från sin 
familj. Kajsa beskriver det som att stödet är ett krav och att hon inte skulle kunna ha det 
arbete hon har om hon inte haft stödet hemifrån.  
 
Undersökningen visar att stöd från sin partner bidrar till chefernas utveckling genom att 
de kan prioritera som de vill och inte behöva känna en stress över det och diskutera med 
sin partner om olika frågor och problem. Det borde då vara tvärt om, om de inte känt ett 
stöd. Det skulle vara stressande och svårt att kunna fokusera på karriären eller att inte 
kunna prata om utmaningar de ställs inför.  
 
4.2.5 Stöd på arbetet 

Enligt Peus och Traut-Mattausch (2008) påverkar företagskulturen kvinnorna hur de ser 
på att skaffa familj. Är företagskulturen stödjande är valet lättare och är den inte 
stödjande är det svårare. En tolkning av detta är att det även kan vara svårare att 
kombinera familj och karriär i en företagskultur som inte stödjer det vilket kan leda till 
att kvinnorna väljer det ena eller det andra. Eftersom de kvinnliga cheferna som har 
barn inte upplever att det var en utmaning kan bero på att de arbetade på företag som är 
stödjande. 

I undersökningen med de kvinnliga cheferna förekommer stöd från arbetsplatsen på 
olika sätt. De upplever att de fick stöd i sitt arbete och många tycker att det oftast finns 
någon att fråga om de behöver hjälp. Ibland tog de hjälp av företagets 
personalavdelning och ibland får de stöd från sin chef. Bryans och Mavin (2003) menar 
att ett lärande uppstår när kvinnorna i deras undersökning tar hjälp av andra och ser hur 
andra agerar i olika situationer. De lär sig genom att titta på andra chefer, både bra och 
dåliga och samt genom att reflektera över sitt lärande vid samtal med andra och 
analysera sig själva. Detta är även något som framkommer i det empiriska resultatet där 
samtliga kvinnliga chefer är överens om att det uppstår ett lärande när de ser hur deras 
egna chefer agerar i olika situationer och att de även lär sig genom att få diskutera olika 
lösningar med dem och sina kollegor. Pia lär sig väldigt mycket genom att bli tvingad 
till att göra det och det är i situationer när det inte finns någon annan att fråga. Detta är 
något som hon själv blir starkare av.  

Rhee och Sigler (2015) menade att det kan vara svårt för en kvinnlig chef att hitta 
kvinnliga mentorer eller kvinnliga chefsförebilder som kan hjälpa dem att navigera sig 
genom ledarrollen då det är brist på dessa. I det empiriska resultatet menar Kajsa och 
Gizella att det är viktigt att ha en kritisk vän och att det inte behöver vara en kvinna. 
Genom en kritisk vän lär de sig genom att få feedback på hur de hanterat olika 
utmaningar.  
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4.2.6 Ny på arbetet 
De kvinnliga cheferna beskriver att det är en utmaning att vara ny på en arbetsplats med 
nya medarbetare och försöka förändra något. De menar att det är svårt att få alla med 
sig. Pia berättar att vad hon lär det beror på situationen och i detta fall lärde hon sig att 
läsa av och anpassa sig när situationen krävde det.  

Beata, Karin och Pia har blivit chefer över tidigare kollegor. Svårigheten ligger i hur de 
tidigare kollegorna ska få förtroende för henne som ny chef. Pia började som praktikant 
på ett företag och gick snabbt upp till en ledande position, vilket inte uppskattades av 
alla medarbetare. Hon fick hjälp med att hantera det här av en person som fungerade 
som stöd. Hon har lärt sig att inte ta det personligt och kan använda det hon lärt sig i 
andra situationer. Hon kände att hon behövde bevisa något för dem och kom ut mycket 
starkare när hon lyckats med detta. Ökad kunskap och rutin bidrar till att medarbetarna 
får större förtroende för henne. Granberg (2011) menar att lärande oftast är 
uppgiftsorienterat på en arbetsplats, där uppgifterna kräver en blandning av tidigare 
kunskap och ny. Många av kvinnornas utmaningar de upplever är uppgiftsorienterade, 
då det är en utmaning i att leda sina medarbetare.  

 

4.2.7 Att vara politikerstyrd 
De kvinnliga cheferna som arbetar inom den offentliga sektorn beskriver att det kan 
vara svårt att hantera högre chefers beslut. Där kan en utmaning vara att organisationen 
är politikerstyrd. Olika förändringar behöver genomföras på grund av det politiska 
styret även om de kvinnliga cheferna inte alltid håller med om förändringen. På grund 
av detta kan de ha svårt att motivera den för sina medarbetare. För att hantera detta har 
det skapats rutiner utifrån tidigare erfarenheter och idag diskuterar chefer i samma 
position om vad de skulle gå ut med till personalen och vad de inte behövde veta. Det 
lärande som uppstår kan jämföras med Jarvis teori om erfarenhetsbaserat lärande 
(Illeris, 2009). Denna teori innebär att en situation måste lösas, vilket leder till 
reflektion över problemet och en lösning formuleras i interaktion med andra som sedan 
tillämpas på problemet. 

5. Slutsatser 
Vad som är en utmaning kan variera beroende på hur de kvinnliga cheferna uppfattar en 
situation. De utmaningar som kvinnorna i denna studie upplever skapar lärande som 
bidrar till deras utveckling. Kvinnorna har en positiv bild av att vara chef och kvinna, en 
positiv syn på utmaningar och lärande.  Ju mer de upplevt desto lättare har de för att 
hantera olika utmaningar. När utmaningar möts skapas även lärande när ett problem 
måste lösas. Vilket lärande som kan identifieras beror på utmaningen. Kvinnorna lär sig 
i vissa situationer bäst genom att få lösa den själva och sätta sin egen prägel på 
lösningen. I andra situationer lär de sig bäst genom interaktion med andra och det är 
viktigt att ha någon att diskutera med. Det kan vara en inhyrd konsult, en kritisk vän 
eller mentor på arbetet. Lärande kan även ske genom att observera andra chefer. 
Erfarenhetsbaserat lärande kan även identifieras, där reflektion är en central faktor för 
lärande. Erfarenheterna består inte enbart av egna upplevelser, utan även av vad de tar 
del av från andra (Illeris, 2009). 



 

33 

När en konkret fråga om utmaningar som berodde på att de var kvinnor ställdes, hade 
ingen upplevt några, men när underfrågor till ämnet ställdes började de reflektera över 
att de faktiskt hade tankar om det och att det kunde finnas för kvinnliga chefer generellt 
sett. Kvinnorna i undersökningen har exempelvis inte mött avancemangssvårigheter och 
endast få könsstereotypiska förväntningar. Anledningen till att de inte har upplevt detta 
kan vara att de är målmedvetna och har en positiv syn på att vara kvinna och chef. Att 
kvinnorna arbetar på företag som arbetar för jämställdhet kan också vara en bidragande 
faktor till varför de inte upplevt avancemangsvårigheter. I företagen har det redan skett 
ett organisatoriskt lärande, där triple loop-lärande kan identifieras Det kan dock alltid 
arbetas mer för att förbättra och främja jämställdhet ännu mer. Eftersom företagen 
arbetar för jämställdhet lär sig de kvinnliga cheferna att behandla alla som individer och 
se alla lika. Detta genom att kvinnorna delar organisationens värderingar och känner en 
tillhörighet bidrar det till att kvinnorna lär sig att behandla varandra lika. Genom 
kvinnornas inställning till jämställdhet bidrar detta till en mer jämställd arbetsplats. 
Detta eftersom de ser medarbetarna utifrån deras individuella egenskaper och inte 
uppmuntrar till könsstereotypiska förväntningar. 
Kvinnorna i undersökningen som har barn har inte upplevt att det är en utmaning att få 
en bra balans mellan familj och arbete vilket Peus och Traut-Mattausch (2008) visar i 
sin undersökning att det kan göra. En kritisk aspekt på detta är om en mamma skulle 
beskriva sitt barn som ett bidrag till utmaning eller hinder i karriären, även om det 
skulle kunna påverka den. Åsa, Gizella och Kajsa har alla fått stöd från familjen vilket 
bidrar till att de kan fokusera på sitt arbete och stödet är därför positivt för deras 
utveckling i yrkesrollen. De kvinnor som fick barn när de hade en chefsposition lärde 
sig att kombinera familj och arbetsliv genom att lösa det med sin partner och kände 
därför att det inte påverkar deras karriär, utan snarare utvecklat dem då de behövt 
planera bättre för att få ihop vardagen.  
Andra utmaningar som studien tar upp är utmaningen att arbeta i en politikerstyrd 
organisation och att vara ny på arbetet. Detta är utmaningar som inte framkommit i den 
aktuella forskning som tagits fram, men som upplevs som utmaningar av några av 
kvinnorna. Detta är exempel på att kvinnor ställs inför utmaningar som inte har någon 
koppling till att de är kvinnor.  
I förhållande till syftet utvecklas kvinnor av utmaningar, men vad som är en utmaning 
beror på hur de individuellt uppfattar situationer. Vilket lärande som kan identifieras 
beror på utmaningen och vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Några av de olika lärande 
som identifieras i undersökningen är erfarenhetsbaserat lärande, double loop och triple 
loop- lärande, samt socialt lärande. Det finns fler utmaningar en kvinnlig chef kan möta 
än de som tas upp i undersökningen. Det finns även andra lärandeteorier som kan 
identifieras som inte tas upp. 
Att se hur dessa kvinnor hanterar hinder kan bidra till att andra kvinnliga chefer kan lära 
sig hur de kan hantera liknande situationer. Undersökningen lyfter även fram att kvinnor 
inte behöver vara missgynnade på grund av sin könstillhörighet på arbetsplatser. 
Däremot finns det en medvetenhet om att både glastaket, könstereotyper och 
utmaningen att få balans i familjelivet existerar och att medvetenheten visar att det finns 
ojämställdhet (Peus, Braun & Knipfer, 2014). Medvetenheter bidrar också till att 
förbättra möjligheten för framtida kvinnliga generationer. 
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I undersökningen deltog bara kvinnliga chefer som fortfarande var aktiva i yrket och i 
vidare forskning hade det varit intressant att intervjua kvinnliga chefer som har valt att 
sluta. De kanske valt att sluta på grund av att de mött avancemangssvårigheter eller fått 
utstå könsstereotypiska förväntningar vilket de kvinnliga cheferna som deltog i 
undersökningen inte hade mött. Det hade även varit intressant att intervjua kvinnliga 
chefer som arbetade på arbetsplatser som inte arbetar för jämställdhet, om sådana vågat 
ge sig till känna. Detta för att upptäcka om de mötte andra utmaningar än kvinnorna 
som deltog i undersökningen där de upplevde att de arbetade på arbetsplatser som 
arbetar för jämställdhet.  
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Bilaga I 

I 

Missiv 
 
Hej! 
Som examensarbete i våra studier på Personal och Arbetslivsprogrammet vid 
Linnéuniversitetet i Växjö undersöker vi utmaningar som kvinnor i chefspositioner 
möter i sitt yrkesutövande.  
 
För att göra detta ska vi intervjua 6-8 kvinnor i chefspositioner. Intervjun beräknas pågå 
ungefär 45 minuter och kommer ske under v. 49-51. I vår undersökning följer vi 
vetenskapliga rådets forskningsetiska principer om konfidentialitet och frivilligt 
deltagande med rätt att avbryta medverkandet under studiens gång. Informationen 
kommer endast användas i denna undersökning. Intervjun kommer att spelas in, om 
samtycke finns, för att underlätta bearbetningen och kommer att raderas när materialet 
hanterats. 
 
Vill du vara en av dem som deltar? Vi hoppas det!  
Kontakta någon av oss via mail eller telefon, så bokar vi in en tid och en plats. 
Hanne Rosenkvist, xxxxxx@student.lnu.se, 073-xxxxxxx 
Lisa Gannby, xxxxxx@student.lnu.se, 073-xxxxxxx 

mailto:xxxxxx@student.lnu.se




Bilaga II 

I 

Intervjuguide 
Bakgrund, lära känna   
Ålder, Självbeskrivning, Yrkestitel, Arbetsuppgifter, Tid på arbetsplatsen, 
Arbetslivserfarenhet, Förebilder, Varför chefsyrket? Bra och dålig chef, 
Upplever du skillnader mellan kvinnliga och manliga ledare? 
Hur är en kvinnlig ledare? Hur kan dessa egenskaper vara bra respektive dåliga? 
Är din chef man eller kvinna? Positiv till sin könsroll? till att vara kvinna 
 
Motgångar och lärande 
Har du upplevt hinder i din chefsroll? 
Hur upplever du att din roll som kvinna har betydelse i ditt yrke? Manliga, kvinnliga 
medarbetare uppfattar dig? Avancemang i yrket? Ser du dig som en målmedveten 
person? Hur? Blivit chef över tidigare kollegor? 
Hur upplever du att du som kvinna blir behandlad? Fördelar, nackdelar? Behandlas 
jämställt av medarbetare? Konkurrens? Skillnad i att leda kvinnor/män? Hur upplever 
du att det finns stereotyper av manliga och kvinnliga ledare? Vara på visst sätt? Fråga 
om hjälp?Varför tror du att det är färre kvinnor som har chefspositioner i samhället än 
män? Något du upplevt? Bra eller dåligt att vara kvinnlig chef? Beskriv en händelse om 
när du utvecklats i din ledarroll? Utvecklas du när du möter hinder? Hur?  

(Om inte) Varför finns de inte? Hur arbetar företaget för att förebygg dessa? 
Hur arbetar företaget med jämställdhet? 
Tycker du att ni har en jämställd arbetsplats? 

(Om ja) Kändes det som en motgång?  Varför? 
Hur har du lärt dig att hantera motgången? 
Kan du använda detta i andra sammanhang? 
Utvecklande? 
 
Privatlivets påverkan på ledarrollen 
Någon som stöttar? Mentor? Respektive? 
Betydelsen av stöttning 
Barn? Tankar om familj? Hanterar 
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