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Sammanfattning 

Denna studie fokuserar på hur kvinnliga chefer upplever sin ”resa” mot ledar- och chefskap. En 

kvalitativ datainsamlingsmetod har tillämpats där intervjuer med sex nu- och dåvarande 

kvinnliga chefer har genomförts för att komma närmare in på mina frågeställningar: 

 Hur upplever respondenterna att vägen till chefspositioner påverkats av just den 

anledningen att de är kvinnor? Vilka erfarenheter lyfts upp i förhållande till samhällets 

attityder om kvinnligt och manligt? 

 Hur beskrivs ledarskapets karaktär i förhållande till attityder om kvinnliga och manliga 

roller? 

Materialet har analyserats med hjälp av teoretiska perspektiv om kvinnligt ledarskap. Studien 

visar för hur dessa kvinnor upplever att deras framgång har påverkats av den orsaken att de är 

kvinnor. Det framgår i intervjuerna att deltagarna mer eller mindre upplever att en kvinna kan 

beröras av den anledningen att hon är en kvinna till att klättra sig upp i karriären. Detta, då det 

enligt respondenterna visar sig att kvinnor oftast behöver bevisa att de har tillräckligt hög 

kompetens för att erhålla sig en hög position i arbetslivet. Det visar sig även att de oftast 

prioriterar privatlivet framför karriär vilket utgör en annan orsak till hinder som kan påverka 

dem. Trots allt det här visar det sig ändå att de flesta respondenterna själva inte har influerats 

av detta i stor utsträckning då de menar att de ändå har lyckats med sin karriär. Studien visar 

dessutom att beteende och självförtroende är en viktig aspekt som med fördel kan bidra till att 

man vågar ta för sig mer i livet. Slutsatsen är att kvinnor mer eller mindre kan komma att stöta 

på hinder i livet som påverkar deras karriär. Allt ifrån barn och familj till den personliga 

karaktären som upplevs skilja sig markant från mannens. 
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Inledning 

I det moderna samhället bemöts män och kvinnor på olika sätt. Män ses som rationella, 

målmedvetna medan allt som är förespråkligt, kroppsligt, flödande och poetiskt knyts till 

kvinnan och hennes kropp (Johansson, 2004, s.65). Dessa föreställningar om olika köns 

principer var väldigt populära på 1980-talet. Den bakomliggande faktorn till detta var då att den 

manliga ordningen behövde brytas upp och förändras för att samhället därmed skulle bli mer 

humanistiskt via ”det kvinnliga”. 

 

Även om det numera är vanligare med kvinnor i ledarskaps- och chefspositioner är bilden av 

en jämlik fördelning mellan könen skev. Idag består arbetsmarknaden i hög grad av manliga 

chefer. I Svenskt Näringslivs publikation "Fakta om löner och arbetstider" framgår det att 

andelen kvinnor på chefspositioner skiljer sig åt mellan olika sektorer. Inom landstinget är 

andelen högst medan det inom den privata sektorn som lägst (Svenskt näringsliv, 2016).  Även 

om man menar att män oftast är en majoritet inom privata sektorer, visar det sig ändå att de 

oftare innehar chefspositioner i arbetsmarknadens alla möjliga branscher (Regnö, 2013, s.34–

35). 

 

Bihagen och Härkönen (2014) redogör för hur kvinnor har gått om männen rejält då kvinnor 

inte längre klassas som den grupp vars utbildning är lägre än männens, utan tvärtom.  

Ojämställdheten i utbildningsnivå har på så sätt ändrats och likaså vem det är som arbetar och 

får lön. Numera är kvinnor till och med högre utbildade och därför menar man, att de borde 

representeras lika mycket som männen. Även om denna så kallade förändring har skett finns 

det fortfarande skillnader mellan män och kvinnor, inte minst när det gäller lön, representation 

inom högre chefspositioner och bland högre tjänstemän i stort (Evertsson & Magnusson, 2014, 

s.212). Författarna uppger att det är betydligt fler män än kvinnor på sådana positioner även om 

det har skett en utjämning över tid. Anledningen till det menar man, mycket möjligt kan handla 

om att det bara är en fördröjning och att kvinnor med tiden kommer att gå om männen på högre 

positioner. Samtidigt menar de att det även kan innebära att kvinnor väljer fel 

utbildningsinriktningar och yrken, där deras val är mindre karriärfrämjande eller att de stöter 

på fler hinder i sina karriärer än män; allt från diskriminering till sådant som är mer kopplat till 

kvinnors vanligtvis större ansvar för barn och familj (Evertsson & Magnusson, 2014, s.212–
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213). Kvinnor påstås allt oftare utses till chefer inom mindre attraktiva branscher och 

organisationer med lägre status. Förväntningarna om en ökad andel kvinnor i chefspositioner 

har inte ökat i den takt man förväntat sig. Detta då andelen män som ligger bakom beslutande 

positioner fortfarande är högre (Muhonen, 2010). 

 

Ovan har kvinnligt ledarskap beskrivits som ett makro fenomen då det redogörs för statistik 

över observerade förhållanden, utbildningsnivå, löner etc. men det är även viktigt att undersöka 

dessa förhållanden mikrosociologiskt, för att förstå och klargöra kvinnors upplevelser och 

erfarenheter av dessa. Då det är vanligare att män ingår i ledande befattningar som resulterar i 

att kvinnor är en underrepresenterad grupp väljer jag att genomföra den här studien vilken 

kommer att fokusera på hur vägen till kvinnligt chefskap upplevs bland kvinnor som både 

jobbar och har tidigare jobbat inom chef- och ledande positioner. Denna studie fokuserar därför 

på att låta kvinnliga chefer beskriva sina egna upplevelser av hur de anser att vägen för deras 

framgång har sett ut. 

Syfte & frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka vägen till ledarskap bland kvinnliga chefer. Det 

handlar därmed om att få en djupare insikt och förståelse för hur kvinnliga chefer upplever sin 

resa mot ledar- och chefskap samt redogöra för vilka utmaningar de upplever att de har behövt 

handskas med. 

 

Denna uppsats bygger därmed på följande frågeställningar: 

 Hur upplever respondenterna att vägen till chefspositioner påverkats av just den 

anledningen att de är kvinnor? Vilka erfarenheter lyfts upp i förhållande till samhällets 

attityder om kvinnligt och manligt? 

 Hur beskrivs ledarskapets karaktär i förhållande till attityder om kvinnliga och manliga 

roller? 

Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att endast undersöka sex kvinnliga nu- och dåvarande chefer från den 

svenska arbetsmarknaden, som jobbar och är bosatta i Stockholmsområdet. Studien har som 

krav att enbart intervjua respondenter som antingen jobbar eller har jobbat som chefer. Av den 
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anledningen utesluts därmed manliga chefer och fokus läggs på kvinnliga figurer. Något 

intressant och som säkerligen skulle bidragit med ännu spännande forskningsresultat är om man 

även specialiserat studien på att utföra intervjuer med manliga chefer också. Begreppet chef 

eller ledare är inte avgränsad för just män eller kvinnor, då chefer idag, mer eller mindre består 

av båda könen (Svenskt näringsliv, 2016). Den begränsade tiden på tio veckor som man har haft 

för att utföra arbetet på skulle därmed inte räcka till för en sådan omfattande studie. 

Disposition 

I nästa avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp. Därefter 

redogörs för den metod som uppsatsen grundar sig på och studiens tillvägagångssätt. Studiens 

resultat analyseras sedan med hjälp av teoretiska utgångspunkter och därefter presenteras 

studiens diskussion med koppling till tidigare forskningen, studiens syfte samt 

frågeställningarna. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 

Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras resultat från tidigare forskning som är relevanta för min studie. 

Den första rör chefer i olika branscher och de andra avhandlar kvinnor, män och karriärer. 

 

Tidigare forskning påvisar hur kvinnors karriärutveckling berörs av individ och 

situationsanpassade faktorer. Muhonens (1999) studien presenterar ett resultat som visar att det 

är lönsamt för kvinnor att studera vidare och satsa på en högskoleutbildning. De flesta 

respondenter påstås inte haft en aning om att de skulle uppnå den chefsposition de idag uppnått. 

De hade med andra ord inte planerat sin karriär utan accepterade chansen när de blev tillfrågade 

eller uppmanade att söka en högre tjänst. Sett till personlighet, påvisade resultaten att ett starkt 

självförtroende bidrog till karriärutveckling. Ett gott självförtroende gynnade med andra ord 

individen i längden, och att det i denna mening underlättat deras karriärutveckling. Bristande 

självförtroende hos andra, visade sig vara ett hinder. Studien uppvisar också att flertalet av de 

intervjuade cheferna medgav hur förhållanden under deras uppväxt hade påverkat valet av 

utbildning och yrke. Föräldrarnas uppmuntran till att studera vidare var en av anledningarna till 

deras val att själva studera vidare. Även samhällsengagemang hade en stor betydelse. Då vissa 
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av föräldrarna själva saknade någon utbildning, blev barnen uppmuntrade till att studera vidare 

och på så sätt ha större möjlighet att göra karriär (Muhonen, 1999, s.234–235).  

Det blir uppenbart att de intervjuade kvinnorna blivit diskriminerade någon gång under sin 

karriär, då de talade om hur lön bland män och kvinnor inom samma företag med samma 

arbetsuppgifter differerade (Muhonen, 1999). Det framkom även att kvinnorna inte fått samma 

möjligheter att uppnå högre tjänster än vad de manliga kollegorna fått vilket de antyder vara 

diskriminering. Hårdare och orättvisa prestationskrav visade sig vara något som de flesta 

intervjuade upplevde, då de menade att de har behövt anstränga sig mer än sina manliga 

konkurrenter. Det framgår också att rollen som chef även kan innebära ett mer krävande jobb. 

Stress orsakad av högt tempo och hög arbetsbelastning ansågs som en negativ del av chefskap 

hos gruppen intervjuade kvinnorna. De flesta intervjuade lyfte även att rollen som chef även 

har sina positiva sidor som det inflytandet chefsrollen ger.  De menade även att de som chefer 

berikades av att se sin personal växa och utvecklas i arbetet. Att ha makt sågs som något positivt 

då man på så sätt kan vara med och påverka på olika sätt (Muhonen, 1999, s.236–237).  De 

flesta av de kvinnliga cheferna levde i parrelation och hade barn. Familjelivet var inte något 

som alltså stod i vägen för deras jobb men periodvis har de varit tvungna att prioritera familjen 

i första hand vid val av arbete. Familjenära arbetsplatser prioriterades (Muhonen, 1999, s.238). 

 

Andra studier som rör ämnet visar ett resultat på att det finns ett tydligt hinder för kvinnor att 

komma vidare i karriären. Kvinnliga chefer påstås finnas inom underordnade positioner och 

sällan på de positioner där de högsta cheferna väljs ut (Göransson, 2004, s.77). Det visar sig att 

kvinnor som når en chefsposition jämbördig med sina manliga kollegor har en likartad 

bakgrund. Den allra största orsaken till varför det finns skillnader mellan män och kvinnor som 

chefer påstås handla om familjeförhållandena som de lever i. Män brukar normalt ingå i familjer 

där hustrun har ansvar för barn och hem medan de kvinnliga cheferna framstår som antingen 

ensamstående med barn eller också gifta med en man som själv nått samma nivå i livet. 

Anledningen till varför kvinnor har svårt att nå chefstoppen understryks på olika sätt. De som 

därmed lyckats understryker att hindren varit i form av nätverk, ovilja, passivitet eller 

samarbetsproblem från männens sida (Göransson, 2004, s.77). Chefer brukar erbjudas sina 

tjänster då det, enligt Göransson (2004) sällan går att söka sig till sådana positioner. Vidare 

framhålls det för hur relationen med andra signifikanta är avgörande då det sociala nätverk som 

en aktör är inbäddad i har en stor påverkan och kan vara till stor hjälp. I kontrast till detta, gäller 

det att man ingår i de informella nätverken. En god relation till kolleger och chefer utmynnar 

en fördel då man med ett stort socialt kapital har större möjlighet för att bli erbjuden chefsroll 
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(Göransson, 2004, s.77–78). Det visar sig att familj och vänner är till en stor fördel då de har 

visat stöd på vägen genom att hjälpa till och visa uppmuntran. 

 

Due Billing (2006) skriver i sin bok om att ledarskap traditionellt haft en maskulin bild i de 

flesta länder och som i många kulturer varit kritiska mot kvinnliga ledare. Det visar sig i hennes 

avhandling för hur kvinnor som klarar sig i en mansvärld oftare haft en bättre relation till sin 

pappa än sin mamma, vilket även förklarar hur man blir till genom andra signifikanta. Att umgås 

med sin pappa mer än vad man gör med sin mamma kan alltså resultera i form av en ”pojkaktig” 

dotter (Billing, 2006, s.53). Det framhålls för hur intervjuer med kvinnliga chefer genomförts 

och där de flesta av dem uppgav att de redan som små var mycket bestämda, duktiga och 

dominerande. Flera påstod att de gärna ville styra och ställa vid olika tillfällen. Detta anses 

därmed vara en av orsakerna till varför de idag är chefer (Billing, 2006, s.58–59).  

 

Att vilja bli en chef, poängterar Billing (2006) handlar om flera möjligheter. Man kan bland 

annat söka tjänsten själv för att man kanske är intresserad, ”nätverka” eller vänta tills man blir 

tillfrågad (Billing, 2006, s.64). Detta tyder därmed på att inte alla som är chefer har strävat efter 

det och haft det som ett mål i livet. Många menar att de bara hamnat där utan att ha velat det 

från början medan andra har haft det som ett mål och varit intresserade av det (Billing, 2006, 

s.72). De framförs av flera utav de intervjuade att de anser sig vara dominerande, ambitiösa och 

duktiga, och att de alltid vill vara med och påverka, bestämma och ha kontroll. Många påstår 

även att chefskap innebär att man har ett stort inflytande där makt finns med i det hela vilket de 

ser på som något positivt. Andra som författaren döper till ”måttligt intresserade”, visar ett 

resultat på hur det inte var avgörande att bli chef (Billing, 2006, s.72). De accepterade bara 

chansen då de blev tillfrågade. 

Teori 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter och begrepp som är relevanta denna 

studie. Inledningsvis klargör jag för centrala begrepp–kön/genus, och ledarskap. Därefter 

presenteras teoretiska perspektiv om kvinnligt ledarskap. 
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Ledarskap 

Ledarskap har flera definitioner. Det finns inte en klar definition av vad man exakt menar när 

man talar om ledarskap. Detta eftersom att uppkomsten av ledarskap ibland kan vara anpassat 

till en specifik situation, periodvis temporär och andra gånger permanent. Trots många olika 

definitioner av begreppet ledarskap, har man konstaterat att begreppet ändå har ett enda 

gemensamt element, och det är en som utövar mer inflytande bland andra i en gemensam grupp. 

Att leda en grupp innebär därmed att man har ett litet inflytande som utformar ledarens karaktär. 

Denne får mer makt och blir därför sedd på ett annat sätt (Denmark, 1993, s.343–344).  

 

Michener, Delamater och Schwartz (1990) definierar ledarskap som en process som tar plats i 

grupper där en gruppmedlem influerar och kontrollerar beteendet av andra medlemmar mot 

gemensamma mål. Det mest centrala att tänka på vid gruppuppträdanden handlar om ledarens 

förmåga att planera, organisera och kontrollera gruppens aktiviteter. Att vara en ledare innebär 

delvis att man har ett litet mer ansvar än vad resterande gruppmedlemmar har. Författarna 

påtalar vidare att andra har konstaterat att ledarskap är något som är medfött och har med ens 

personlighet att göra eller särskilda egenskaper som gör dem ledare. 

Kön/genus 

Kön, påstås i korta drag vara ett begrepp som används för att till exempel skilja människor 

likväl djur åt inbördes (Nationalencyklopedin, 2017). Fram till 1960 antog man att kön handlade 

om skillnader mellan män och kvinnor där skillnaderna var naturligt givna. Numera ser man på 

det som ett hierarkiskt system av sociala praktiker som skapar ojämlikheter som i sin tur skapar 

skillnader mellan de olika könen. (Esseveld & Mulinari, 2015, s.66). Kön är något som ständigt 

skapas och är inte en egenskap som en person innehar (Esseveld & Mulinari, 2015, s.66). Genus 

däremot anses vara ett annat ord för människans sociala kön. Begreppet syftar mer in på vad 

som egentligen är typiskt manligt och kvinnligt (Nationalencyklopedin, 2017). 

 

För att öka förståelsen av den socialt konstruerade könsskillnaden men även den biologiska 

skillnaden mellan kvinno- och manskroppar påstås genus ha introducerats för att skilja dessa åt 

(Mulinari & Esseveld, 2015, s.22). Begreppet är ett annat ord för ”kön”. Det utvecklades för att 

synliggöra att kvinnor och män är sociala konstruktioner. Med genus vill man definiera de 

sociala och kulturella skillnaderna mellan män och kvinnor exempelvis skillnader i val av 
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utbildning eller yrke (Mulinari & Esseveld, 2015, s.64). Björk och Hedenus (2015, s.23) 

diskuterar kring Judith Butlers (1990) poststrukturalistiska kritik där hon hävdar att ”eftersom 

all vår förståelse är socialt konstruerad, så är även förståelsen av det biologiska, det som 

betecknas som ”kön”, social”. Det hon därmed menar är att genus inte utgår från det biologiska 

könet. Hon menar å andra sidan att det är genom våra sociala handlingar som människans kropp 

framstår som antingen manlig eller kvinnlig. Detta uttrycker hon som ett ”iscensättande” av 

kön. Johansson (2004, s.65) ger en bild av att mannen normalt tillskrivs vissa egenskaper och 

likaså kvinnan. Dessa framstår som tydliga skillnader som påvisar hur typiskt manligt och 

kvinnligt framställs. De typiskt manliga förknippas med mål-medel, rationalitet och makt 

medan det som utmärker en kvinna framställs som kroppsligt, poetiskt och emotionellt. 

Ovanstående kan därmed syfta på hur manlighet och dess innebörd redan är socialt konstruerat 

då det sociala könet tydliggör för det som är typiskt manligt och kvinnligt. I denna mening kan 

därför makt och rationalitet förknippas med manlighet då män oftare tenderar att inneha dessa 

egenskaper, vilket man även kan anta som socialt konstruerat. 

Fyra olika perspektiv på kvinnligt ledarskap 

Alvesson och Billing (2011, s.241) har utvecklat fyra teoretiska ståndpunkter om kvinnligt 

ledarskap. 

Den första kategorin ”De lika möjligheternas ståndpunkt” syftar på hur kvinnan diskrimineras 

i arbetslivet, i vilket hon stöter på hinder. Detta perspektiv påvisar att många väljer att se den 

låga andelen kvinnliga chefer som diskriminering i samhället och arbetslivet i stort. Inom det 

här perspektivet menar man därmed att kvinnor betraktas som en orättvist behandlad grupp med 

lägre möjligheter att göra karriär och uppnå chefspositioner. Man menar att kvinnor, trots vilja 

och engagemang till sitt jobb, inte behandlas rättvist eller jämlikt. Gamla traditioner och 

fördomar som anknyts kvinnor påstås vara en anledning till varför det är svårare för kvinnor att 

klättra upp i karriärstegen och uppnå högre positioner i organisationer och i arbetslivet. Trots 

att män och kvinnor med samma bakgrund, kvalifikation, ålder och erfarenhet lägger ner lika 

mycket tid på arbetet är det ändå männen som når högre framgång än de jämbördiga kvinnliga 

kollegorna. Skillnader mellan män och kvinnor påstås få forskare att fokusera på stereotypa 

föreställningar och diskriminering som förklarande faktorer. Det framhålls att kvinnor ska ha 

samma möjlighet att nå likvärdiga framgångar som män, men att verkligheten kan konstatera 

att sådant inte är fallet ännu (Alvesson & Billing, 2011, s.234). Det uppges även för hur kvinnor 

diskrimineras regelbundet, även när de når en hög chefsposition. 
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I det moderna samhället finns en stark övertygelse om att varje enskild individ ska ha rätt till 

en chans, vare sig man är en man eller kvinna (Alvesson & Billing, 2011, s.237). Denna 

ståndpunkt har jämställdhet i centrum och vill med andra ord förebygga diskriminering bland 

män och kvinnor. Gemzöe (2002) lyfter människors lika värde. Hon talar om den feministiska 

tanketraditionen och uppger för hur kvinnor skall ha samma rättigheter som männen och att det 

inte bör finnas skillnader mellan könen oavsett vilket kön det gäller (Gemzöe, 2002, s.30–31). 

 

Vidare tar Alvesson och Billing (2011) upp ”den meritokratiska ståndpunkten” som inte har 

jämställdhet i centrum utan istället fokuserar på effektivitet. Enligt denna ståndpunkt framförs 

det att människor inte ska bedömas utifrån kön, klass, bakgrund, ras eller religion, utan här 

handlar det snarare om vilka kvalifikationer man som enskild individ besitter och kan bidra 

med. Enligt författarna ska nämnda kännetecken inte ha någon betydelse för om en person är 

kvalificerad eller inte. Organisationerna inom ett meritokratiskt samhälle kommer att söka sig 

efter kompetenser och inget annat. I relation till denna ståndpunkt redogörs Frenchs värderingar 

som författarna mer eller mindre ser på som problematiska och ifrågasättbara (Alvesson & 

Billing, 2011, s.237–348). Problemen uttrycks i form av att alla inom ett samhälle således 

kommer att ha lika lätt för att skaffa sig ett attraktivt jobb, men att det för de som är mest 

effektiva och kompetenta innebär en självklar befordran. De minst kvalificerade har sig själva 

att skylla. 

 

Due Billing (2006) redogör för Wilsons (1998) resonemang om varför det finns så få kvinnliga 

chefer. Han talar om tre huvudkategorier som bygger på ovanstående fråga, där han bland annat 

menar att det finns en ”bristteori” bland kvinnor som vilar på att kvinnor inte har det som krävs 

för att vara chef. Att de med andra ord saknar ambitioner, ledarförmåga eller något annat. Han 

talar om att de även kan handla om sociala, organisatoriska och familjemässiga hinder samt att 

det finns kvinnor som inte gillar kulturen i ”toppen av pyramiden”. Det han menar är att det 

finns väldigt många kvinnor som är väl kvalificerade, men är mindre motiverade för ett sådant 

krävande jobb då de har barn och familj som prioritet i första hand (Billing, 2006, s.8–9). 

 

”Det särskilda bidragets ståndpunkt” lägger tonvikten på olikheterna mellan könen. I denna 

ståndpunkt framförs att kvinnor har kompletterande kvalifikationer och möjlighet att ge nya 

och viktiga bidrag på organisationsledningens område. Man menar att kvinnor tros anta en 

personorienterad och demokratisk ledarstil, göra den sociala strukturen mindre hierarkisk och 
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även förändra arbetsklimatet så att empati och intuition får en större roll. Kvinnliga chefer 

påstås bidra med kommunikation, samarbete, anknytning, kontakt och makt samt intimitet och 

omvårdnad. Vidare uppges det att kvinnor redan från tidig ålder har erfarenhet av att 

kommunicera och vara omtänksamma mot andra och därför ses som erfarna inom detta 

(Alvesson & Billing, 2011, s.241–242). Denna ståndpunkt kan även relateras till något som är 

medfött, att män och kvinnor är olika biologiskt. Det resulterar därmed i form av skillnader 

mellan könen då man som exempelvis kvinna kan vara mer lämpad för vissa uppgifter och som 

en man för andra.  

 

Ovanstående kan ses ur ett essentialistisk perspektiv på identitet där man menar att människan 

föds till en man eller kvinna, svensk eller kines, och att man inte kan ändra på det. Det är med 

andra ord inget som sker senare i livet, utan vi är bestämda redan från födseln och det är därmed 

så vi ska leva (Hammaren & Johansson, 2011, s.11–12). 

 

”De alternativa värdenas ståndpunkt” syftar på hur de två könen skiljer sig åt. Det tydliggörs 

för hur kvinnor här inte delar samma intressen, prioriteringar och attityder som män attribueras. 

Denna ståndpunkt har sitt ursprung i ståndpunktsfeminismen och är således i grunden kritiskt 

inställd till mansdominerade institutioner. Traditionellt har kvinnor socialiserats och 

kännetecknats som emotionella, för att vara vårdande och tjänande av andra medan män för att 

leva efter att bland annat förneka sårbarhet, för att konkurrera och ta risker (Alvesson & Billing, 

2011, s.247–248). Man kan därför se på detta som socialt konstruerat. Social konstruktivism 

vilar på att man som individ socialiseras till en man eller kvinna och att man inte föds till det. 

Identiteten ses som något som inte är förutbestämd, utan skapas i efterhand, i samband med och 

av sociala eller kulturella processer (Hammaren & Johansson, 2011, s.11). Beauvoir (1999, 

s.325) framför att man inte föds till kvinna, utan man blir det. Det är alltså inget biologiskt, 

psykologiskt eller ekonomiskt öde som avgör vilket kön man tillskrivs i samhället. På liknande 

sätt tar Giddens (1999, s.95) upp i sin bok ”modernitet och självidentitet” hur ”självet” är något 

som individen själv är ansvarig för. Han menar att vi inte är det vi är, utan vi är det som vi gör 

oss till. Det är alltså vi själva som är ansvariga för hur vi vill uttrycka vår identitet. 



 

 10 

Metod 

I detta avsnitt presenteras den metod som har tillämpats i studien. Eftersom syftet med denna 

studie är att ta reda på hur kvinnliga chefer upplever vägen till chefskap, har en kvalitativ 

undersökningsmetod valts. För denna typ av studie är kvalitativ undersökningsmetodik mer 

lämplig då fokus ligger på att analysera människors erfarenheter i relation till studiens syfte.  

Med kvalitativa undersökningar söker man få en mer fördjupad förståelse av ett fenomen och 

detta synliggörs lämpligast genom att analysera vilka erfarenheter människor har upplevt 

kring fenomenet (Creswell, 2013, s.48). Kvantitativa mätningar är inte lika relevanta för 

denna studie då liknande studier inte baseras på interaktion med människor. Kvantitativ metod 

skulle därför inte uppfylla syftet med studien. 
 

För att kunna bygga en förståelse kring människors upplevelser valde jag att basera studien på 

en fenomenologisk ansats med fokus på kvinnliga chefer och låta dem beskriva sina 

erfarenheter och inställningar om hur vägen till ledarskap sett ut för just dem. Detta, då 

fenomenologiska studier bygger på att beskriva flera individers upplevelser av något (Creswell, 

2013, s.76). Fenomenologiska ansatser bygger på att förstå sociala fenomen utifrån människans 

livsvärld (Kvale, 2014, s.44–46). Jag har därför valt att genomföra semi-strukturerade intervjuer 

samt samla in data från kvinnor som har jobbat och fortfarande är aktiva som chefer eller i 

ledarposition på olika verksamheter inom Stockholmsområdet.  

 

Semi-strukturerade intervjuer har genomförts då jag anser att det är en lämplig metod att 

använda för att få svar på frågor som jag använder mig utav. Jag har i förväg förberett en lista 

över specifika teman som jag ville att intervjun skulle fokusera på, d.v.s. en intervjuguide med 

en rad olika frågor som intervjupersonerna fick besvara. Temana har kategoriserat i tre delar (se 

bilaga 1): ”allmän bakgrund”, ”genus- kvinnligt/manligt” samt ”chefsroll”.  Jag valde dessa då 

jag ansåg att det är frågor som kan möjliggöra att jag får ut intressant information som kan 

hänga ihop med studien. Intervjuerna framkom därmed i form av en fråga-svar dialog. 

Respondenterna hade dock stor frihet till att utforma svaren på ett individuellt sätt och hade 

möjlighet att tala i viss omfattning fritt kring ämnet (Bryman, 2011, s.415). Intervjuerna tog 

runt 25–30 minuter att genomföra. Resultatet av intervjuerna kategoriserade jag in i olika teman 

som jag upplever att empirin har grundat sig på (Ahrne & Svensson, 2015, s.43). 
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Urval 

Intervjupersonerna har blivit utvalda genom ”snöbollsurval” och ”bekvämlighetsurval” (Ahrne 

& Svensson, 2015, s.41; Bryman, 2011, s.196–197) som innebär att jag, via en kurskamrat, som 

själv tidigare jobbat som chef fått tag på andra chefer och via dessa kommit i kontakt med 

ytterligare chefer. Min kurskamrat kontaktade dessa kvinnliga chefer innan jag kunde göra det 

och frågade om de kunde ställa upp på en intervju till vilken de samtyckte till (Ahrne & 

Svensson, 2015, s.41; Bryman, 2011, s.196–197). Att jag just specificerat mig på kategorin 

”kvinnor” är dels för att studien baseras på hur kvinnliga chefer upplever vägen till ledarskap 

och inte mäns och även eftersom att det är gruppen ”kvinnor” som till stor del är 

underrepresenterade i ledarskap och chefspositioner. Mina intervjupersoner har jag döpt till 

”respondent 1, 2, 3, 4, 5 och 6”. Respondent 1 är 46 år gammal, sambo och har två vuxna 

plastbarn. Numera är hon tillbaka i skolbänken för att ta ut sin examen som hon aldrig tog tag 

i. Respondent 2 är gift och har två barn. Hon är 51 år gammal och har tidigare chefserfarenheter 

inom olika yrken. Hon har ingen högskolutbildning utan mest erfarenhet av att ha jobbat på 

olika verksamheter. Respondent 3 är 47 år gammal, gift och har två barn. Hon har alltid jobbat 

och pluggat i Stockholm. Respondent 4 är 46 år gammal, gift, och har två barn. Hon är chef på 

en myndighet i Stockholm. Respondent 5 är 38 år gammal, gift och har tre barn. Hon började 

som projektledare för ett projekt och insåg att hon gillade att leda andra människor till att klara 

av målen. På den vägen har hon därmed gått vidare till högre chefspositioner. Slutligen, 

respondent 6 är 42 år gammal, med sambo och två barn. Hon har ingen högskoleutbildning och 

jobbar numera som ledare på ett säkerhetsföretag. Nedan följer en översiktlig tabell över 

respondenternas tillstånd.  

 

Respondenter Ålder Civilstånd Barn Utbildning 

Respondent 1 46 Sambo Två Nej 

Respondent 2 51 Gift Två Nej 

Respondent 3 47 Gift Två Ja 

Respondent 4 46 Gift Två Ja 

Respondent 5 38 Gift Tre Ja 

Respondent 6 42 Sambo Två Nej 
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Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes mejlade jag samtliga respondenter, där jag mer utförligt 

förklarade syftet med denna studie samt frågade om när vi kunde boka tid för ett personligt 

möte (se bilaga 2). Efter korrespondens med de potentiella intervjupersonerna bestämde vi 

gemensamt tid för personligt möte. Intervjuerna genomfördes på olika platser. Vissa på 

arbetsplats, på bibliotek och över en lunch. Möjlighet att ses på samma sätt var ej möjligt då 

förutsättningarna inte var likartade för samtliga intervjupersoner. Samtliga intervjuer 

genomfördes utan större problem men intervjuer över en lunch är inte att rekommendera då 

inspelningen försvåras av omkringliggande ljud och störningar från allmän plats. Detta 

resulterar i en försvårad transkribering. Däremot var förutsättningen för att genomföra intervjun 

en lunch och var därmed oundvikligt. Att genomföra intervjuer anser jag vara väldigt 

tidskrävande om man väljer att spela in och transkribera materialet. Vissa gånger har det även 

varit svårt att kunna höra och första vad som exakt sades i intervjun. 

Etik 

Vetenskapsrådet redogör för ett så kallat individskyddskrav som konkretiseras i fyra olika 

huvudkrav: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Dessa 

fyra krav behöver forskare ta hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2002, s.6). För att uppfylla 

informationskravet fick jag innan varje intervju kortfattat förklara syftet och avsikten med 

denna studie. De blev även informerade om att det självklart är frivilligt att medverka och att 

de kan välja att inte svara på enstaka fråga utan att ange anledning (Kvale, 2009, s.107). Därefter 

efterfrågade jag medgivande till inspelning av intervjun och fick ett muntligt godkännande, 

vilket på så sätt innebär att jag uppnått samtyckeskravet. De har även blivit försäkrade att deras 

identiteter kommer att vara anonymiserade, vilket betyder att privat data som identifierar dem 

inte kommer att redovisas i det slutgiltiga resultatet. Med hänsyn till nyttjandekrav kommer 

uppgifter om studiedeltagarna endast användas i forskningssyfte (Kvale, 2009, s.109). 

Reliabilitet & Validitet 

Ahrne och Svensson (2015, s. 25) redogör hur viktigt det är att man som forskare noggrant ser 

till att beskriva hur man har gått tillväga med den studie man utför, att man steg för steg förklarar 

tillvägagångssättet. Holme och Solvang (1997) uppger hur all forskning har som mål att ha så 
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reliabel eller pålitlig information som möjligt. Detta då småfel och skevheter kan smyga sig in 

vid utvecklingen av frågeställningen eller vid själva insamlingen av information för studien och 

därmed ge ett felaktigt resultat. Reliabilitet handlar främst om att man ska undvika att göra 

småfel i själva undersökningen för att andra forskare ska kunna undersöka samma fenomen 

med liknande tillvägagångssätt och få ett likartat resultat. Att vara noggrann vid bearbetning av 

insamlingen av informationen är därför viktigt för att studien skall ha en god reliabilitet (Holme 

& Solvang, 1997, s.163). För att behålla en god reliabilitet har jag fokuserat på att följa de 

aspekter som reliabiliteten lägger stor vikt vid, d.v.s. att ordentligt beskriva bearbetningen av 

själva forskningen så att andra forskare ska kunna undersöka samma fenomen med liknande 

tillvägagångssätt och få ett likartat resultat. Validitet å andra sidan syftar mer på om man 

verkligen mäter det man avser sig mäta (Bryman, 2008, s.162). Forskningsmaterialet, menar 

Hartman (2003) bör vara relevant för studiens problemställning. Han menar att de mätningar 

som görs skall avse just det man fokuserar på att studera och inget annat. Materialet och 

problemställningen ska överensstämma, och om detta inte görs, rör det sig om felformulerad 

problemställning eller att materialet har en bristande validitet. I förhållande till min studie avser 

jag att jag har undersökt det jag från början var ämnad att undersöka. Jag kan även ha undersökt 

annat som inte var av vikt i början av studien. 
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Resultat 

Nedan redogörs för den analys som har gjorts av intervjumaterialet och som kategoriserats fram 

i fyra olika teman. Inledningsvis presenteras första temat som redovisar studiedeltagarnas 

upplevelser kring chefsrollens möjligheter, därefter om familj och bakgrund, hinder, och 

kvinnligt och manligt ledarskap. 

Chefsrollens möjligheter 

Det blir tydligt i flertalet av svaren från de deltagande intervjupersonerna att inflytande och 

möjlighet att påverka andra ses som positivt. Möjligheter att kunna utöva ett ledarskap är sidor 

man lyfter samt att uppmärksamheten man får från medarbetarna ökar när man är i chefsposition 

vilket möjliggör att man kan utföra det man har i åtanke med full lyhördhet från andra 

medarbetare på samma eller lägre nivå. 

 

”...Det är lite lättare när man är chef faktiskt. Man kan göra det när man 

är medarbetare också men fortfarande så får man lite mer 

uppmärksamhet faktiskt som chef. Man kan påverka och jag tror att jag 

har mycket att komma med…” (Respondent 4). 

 

De anser även sig själva vara lämpade för den tjänst de har samt att de kan tillföra sin 

arbetsgivare mer då de är i chefsposition. De är tydliga med att konstatera att det inte handlar 

om ”maktutövande” utan om möjligheten att påverka, influera och växa individuellt men även 

leda en grupp mot ett gemensamt mål. 

 

”... jag har liksom inte haft ett specifikt mål med att jag behöver bli en 

chef utan jag har bara velat arbeta med utmanande arbetsuppgifter, där 

jag får sätta min prägel på arbetet och kollegorna. Jag försöker hela 

tiden ha ett jobb där jag är utanför min comfort zone, för det är då man 

lär sig. Samtidigt får jag forma och färga arbetet ur mitt perspektiv. Jag 

blir inte en i mängden…” (Respondent 3). 
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Samtliga respondenter medgav att de från början inte hade chefsroller som mål i livet utan de 

har hamnat där av den anledningen att de blivit erbjudna tjänsten eller att de själva sökt tjänsten 

för självutmaningens skull men inte förväntat sig få tjänsten. 

 

”... jag trodde aldrig jag skulle få tjänsten… de manliga kollegornas 

privatliv ansåg jag vara mer attraktivt än mitt… vem vill ha en 

småbarnsmamma med vab-risk?” (Respondent 3). 

 

”... en kvinna i ”gubbgänget” var väl ändå inte något man trodde någon 

skulle acceptera…” (Respondent 1). 

 

Men efter att ha kommit in i chefspositioner och börjat förstå innebörden med själva rollen och 

yrket vill deltagarna påstå att de är ett berikande jobb och att de trivs i sin roll. Även om de 

flesta har en positiv inställning till chefskap menar de att de lätt kan tänka sig byta jobb i 

framtiden, då det tar på krafter och utmaningarna kan periodvis upplevas som svårare och 

kraven högre på dem själva än andra. 

 

Samtidigt hävdar några att det är som en utmaning där den individuella utvecklingen är stor och 

att man hela tiden växer som person i sin nya roll. En del av studiedeltagarna är tydliga med att 

de älskar sitt jobb och vill fortsätta utvecklas och nå högre positioner samtidigt som andra menar 

på att ansvarsbördan är stor och att det krävs tid och vilja för att kunna vara en bra chef. En 

respondent menar på att det är arbetsuppgifterna som lockar mer än chefstiteln och att dem inte 

är en förutsättning när man får ett jobb. För andra respondenter var chefstiteln mer en 

förutsättning för att kunna påverka enligt egen utsago. 

 

”Man måste satsa helhjärtat för det man verkligen vill samtidigt som 

man måste vara beredd att offra tid och själ…” (Respondent 3). 

 

”Det är ganska ansträngande, att hela tiden oroa sig över om det finns 

tillräckligt med personal ... sen finns det mycket annat också som tar på 

krafterna, därför kände jag för en paus efter 15 år. Jag kan tänka mig 
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att återgå till chefsyrket men jag vill ha en högre position den tidigare 

befattningen. Sen måste jag inte vara chef men det är kul, jag tillför 

mycket i just den rollen...” (Respondent 1). 

 

”Alltså när man är chef så har man mer ansvar, då har du liksom ett 

uttalat officiellt ansvar. Du har ett personalansvar på ett annat sätt om 

du är chef...” (Respondent 4).  

 

”... jag trivs men det finns absolut funderingar på att inte jobba som chef 

också. Man gör så mycket när man är chef, och att bara vara 

medarbetare lockar mig faktiskt… om man skulle hitta ett utvecklande 

jobb så byter jag gärna. Jag är liksom inte kär i chefstiteln, utan jag vill 

ha ett viktigt jobb, ett roligt jobb...” (Respondent 2).  

Familj och barndom 

De flesta respondenter hävdar att deras barndom kan mycket väl ha haft en effekt på att de idag 

är chefer. De menar att de sedan tidig ålder haft ett stort självförtroende och alltid varit den som 

tyckt om att styra och ställa, både i hemmet och i skolan. Dessa menar att de hördes väldigt 

mycket mer och stod i centrum oftare i jämförelse med många andra. 

 

”... vissa gånger ville man nog bara få tyst på mig så jag tror nog att jag 

är den som alltid har märkts och hörts i ett klassrum...” (Respondent 4). 

 

Respondenternas svar skiljer sig åt i denna fråga ganska markant: 

 

”...Nej, tvärtom. Jag tror att det i högstadiet hände någonting. Fram till 

högstadiet så var jag alltid en som blev tillsagd att ta för mig mer. Mina 

föräldrar fick alltid höra att jag skulle räcka upp handen oftare, jag skulle 

prata mer i klassrummet. Men jag gjorde ingenting tills jag blev 13–14 

år, och då vände jag helt…” (Respondent 2). 
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Flera av de intervjuade kvinnorna talar i stor utsträckning om sin pappa och berättar om den 

goda relationen som de har haft med varandra. Främst talas det om hur de redan som barn alltid 

tyckt om att umgås med pappa och kan ha tagit efter hans manliga personlighet. Pappans 

egenskaper och karaktärsdrag formade dem redan i tidig ålder. En av deltagarna uttrycker att 

man blir:  

 

”Lite sådär bråkig, lite okvinnlig… otjejig sådär” (Respondent 1). 

 

En annan studiedeltagare återger att hon tagit efter sin pappa, att hon blivit socialiserad i 

pappans värld och räds inte för att hamna i dispyt: 

 

”... mina föräldrar är skilda, sen var jag hos pappa varannan helg. Han 

är politiker. Det diskuterades massor. Att jag inte är konflikträdd beror 

nog på hur han är och de diskussioner vi har haft i den familjen...” 

(Respondent 4). 

 

Respondenten vill med andra ord tala om att hon har tagit efter sin pappa då hon bland annat 

hävdar att hon inte är konflikträdd. De dagar hon har spenderat med honom och de diskussioner 

som de har haft tillsammans, har alltså bidragit till den personen hon idag är. Hon har med andra 

ord socialiserats in i hans värld och det menar hon kan ha varit en grund för hur hon har gjort 

karriär. Pappan då han har varit delaktig i hennes utveckling och bland annat uppmuntrat och 

väglett henne i olika vägskäl i livet. Hennes uttalande kan förknippas med det social 

konstruktivistiska synsättet som handlar om att människans identitet skapas i efterhand och i 

samband med de sociala och kulturella processer som denne ingår i (Hammaren & Johansson, 

2011, s.11).  Även Giddens (1999) talar om att vi egentligen inte är det vi är, utan vi är det som 

vi gör oss själva till. Det är alltså vi själva som är ansvariga för hur vi vill uttrycka vår identitet. 

 

Ytterligare en respondent talar om sin relation till pappan och om hur de haft en bra kontakt 

under uppväxten: 

 

“...min pappa har varit väldigt engagerad i idrottsföreningar under min 

uppväxt, där han liksom varit ledare. Vi är ganska lika varandra och han 

är också lite mer du vet som jag också tycker att jag är, hård och tydlig. 
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Så jag tänker att det kanske är därifrån jag fått det ifrån fast det visade 

sig inte fram tills på senare år...” (Respondent 2). 

 

Hon menar således att det möjligtvis kan vara något ärftligt och att hon trots sin barndom som 

präglades av en blyg personlighet utvecklats till det hon egentligen var menad till att vara och 

bli sedd som. 

 

Vidare i intervjun talas det om respondenternas egna familjetillstånd och för hur de anser att 

barn och hem har påverkat deras karriär. Några uttalar sig om familj och hem som icke-

påverkande faktorer, då de inte ser det vara ett hinder till att klättra upp i karriärstegen. Samtliga 

har minst två barn och är antingen gift eller sambo. 

 

”...Ja, jag är gift och har två barn, men det ser jag inte som ett hinder 

för att en kvinna ska kunna komma upp till en sådan nivå. Finns många 

som kan göra en bra karriär även om de har barn o så... så det tror jag 

inte har en stor betydelse faktiskt... allt handlar nog om viljan. Vill jag 

nått så gör jag allt för att uppnå det.” (Respondent 4). 

 

“...vem vill ha en småbarnsmamma med vab-risk?”  (Respondent 3). 

 

Respondent 4 som också var den som hade en tämligen framgångsrik karriär som mål i livet 

ville sålunda poängtera att även kvinnor som män kan uppnå det de vill. 

Somliga menade dock att familjen kan vid vissa tillfällen komma att stå i vägen för en del saker 

då kvinnor oftast är de som föder barn och tar hand om hemmet: 

 

”Att vi inte representeras lika mycket som männen kan ha att göra med 

att vi kvinnor föder barn och är hemma. Vi väljer familjen framför annat 

självklart.” (Respondent 5). 

 

”Ja jag tror män har lättare för att inte prioritera familjen än kvinnorna. 

Du måste vara beredd på att jobba många timmar vilket kvinnor inte kan 

göra. Det har mycket med familj att göra. Framförallt tror jag att det 

handlar om tid, för man jobbar väldigt många timmar som chef och det 
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vill man kanske inte göra som kvinna. Man kanske inte är beredd att 

lägga ner så mycket tid på det.” (Respondent 2).  

 

Respondent 3 antydde att en möjlig aspirant till en chefspost som samtidigt hade småbarn kunde 

försummas indirekt ”vem vill ha en småbarnsmamma med vab-risk?” 

Hinder 

Det visar sig enligt intervjusvaren att kvinnor upplever sig ha större krav på sig än de 

jämbördiga manliga cheferna. Det blir uppenbart för hur de anser att det finns ett icke uttalat 

men ändå självklart större kravmål på kvinnor att nå en högre position i livet, men att det ändå 

inte har influerat vissa av dem, då alla inte upplever detta. Flertalet av dem menar att de inte 

har upplevt sin framgång som krävande då de helt plötsligt bara hamnat i en chefsroll. Det kan 

även vara av den anledningen att en del av dem jobbar inom organisationer där flertalet av 

medarbetarna är kvinnor och därför blir det vanligt att de blir erbjudna en sådan tjänst. Fyra av 

respondenterna uttalar sig på följande vis: 

 

”Det ställs högre krav på kvinnor... vi bedömer kvinnors prestationer 

hårdare. Jag tror att det finns en undersökning som säger att män 

belönas mycket för sin potential medan kvinnor måste hela tiden bevisa 

den. Män kan få promotioner och belöningar då han kan göraunderverk’. 

Han får lite mer lön, eller han får den här tjänsten. Medan en kvinna 

måste redan ha gjort fantastiska resultat innan man befordras.” 

(Respondent 3). 

 

”... jag känner att jag behöver prestera dubbel så mycket för att kunna 

hävda mig bland mina manliga chefskollegor” (Respondent 1). 

 

”Ibland kan jag tycka att manliga chefer är bättre på att fredas ifrån 

vissa arbetsuppgifter… kvinnor ska visa att de kan ta ansvar för att de 

känner ett större ansvar i sin tjänst medan män är lite coolare och inte 

behöver visa sig lika mycket. Män kan bara vara, så duger de ändå även 

om de inte visar lika mycket” (Respondent 4).  
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”Jag tror att i de flesta fallen så har kvinnor det svårare att få chefsroller, 

de får kämpa lite mer för att komma dit. Det kan man t.ex. se idag då 

det är så få kvinnor i styrelseposter. Men jag tror ändå att det kommer o 

bli bättre med tiden om man fortsätter att värna för kvinnors rättigheter 

i samhället…. Men sen måste man vara stark och våga ta plats bland 

män för att få respekt som kvinnlig VD. Det är alltid tufft att ta olika 

karriärsteg och även för min del att göra karriär och ta hand om tre 

barn. Det kräver mycket energi… men så länge man tycker om att göra 

det man gör så får man tillbaka mycket energi” (Respondent 5). 

 

Det blir tydligt att de anser att det ställs ett större krav och ansvar på kvinnor än vad det gör på 

män när det gäller prestation. Allt ifrån att sköta familj och hem till att behöva prestera bättre 

för att visa att man duger för att kunna erhålla en bra tjänst i jämförelse med män i likartad 

situation. Ovanstående kan därför stämma in på ”den alternativa ståndpunkten” som syftar på 

olikheterna mellan könen, då den uttalar sig om skillnaderna mellan män och kvinnor där 

kvinnor och män tenderar att ha olika egenskaper som synliggör olikheternas risker (Alvesson 

& Billing, 2011, s.247–248). Även teorin kring ”De lika möjligheternas ståndpunkt” är 

applicerbar i denna tanke då den visar på hur kvinnor diskrimineras i arbetslivet och för de 

hinder som normaltvis brukar ställas en kvinna (Alvesson & Billing, 2011, s.234). Man menar 

att kvinnor, trots vilja och engagemang till sitt jobb, inte behandlas rättvist eller jämlikt. Gamla 

traditioner och fördomar som anknyts kvinnor påstås vara en anledning till varför det är svårare 

för kvinnor att klättra upp i karriärstegen och uppnå högre positioner i organisationer och i 

arbetslivet. 

 

En respondent uttalar att hon inte har upplevt hinder eller krav då hon helt plötsligt bara hamnat 

här. Hon talar även om att hon inte har en utbildning och menar att det ibland kan handla om 

vilka erfarenheter man besitter som är av större betydelse. Hon berättar om hur hon hamnat i 

sin position och uttalar det såhär:  

 

“...så jag blev rekryterad väldigt mycket beroende på min erfarenhet, för 

min chef ville ha en chef. Jag hade inte jobbat med missbruk, jag har ju 
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ingen socionomutbildning eller sådant, men det hon ville ha var en med 

chefs attribut för det ansåg hon att hon behövde, en som kan hela 

chefskapet och därför blev jag rekryterad” (Respondent 2).  

 

Ovanstående citat lämpar sig för den ”meritokratiska ståndpunkten” då man söker sig efter 

kompetenser och inget annat. Denna ståndpunkt visar att kompetens är vad som efterfrågas och 

könsfrågan inte är lika viktig (Alvesson & Billing, 2011, s.237). 

Kvinnligt och manligt ledarskap 

Samtliga studiedeltagare medgav att det är en självklarhet att det finns en ojämn fördelning i 

antalet manliga och kvinnliga chefer, men att det också berodde på vilken sektor det handlade 

om. Inom vård och omsorg tenderar det jobba fler kvinnor vilket även innebär att cheferna där 

borde vara kvinnor och att det exempelvis inom teknikbranschen finns fler män och därmed 

större andel manliga chefer. 

 

”Min upplevelse är att när man pratar om ledarskap och chefskap så 

utgår man alltid från manlig norm, det är så det är, svårt och veta vad 

kvinnligt ledarskap egentligen är. Det är ju absolut skillnader. Tittar man 

på Södertälje kommun t.ex. så är de flesta kvinnor som är chefer 

ledande inom äldreomsorg, socialomsorgen, försörjningsstöd. Tittar man 

på tekniska förvaltningar eller samhällsbyggnadskontoret så är det fler 

manliga chefer. Det finns ju självklart en uppdelning” (respondent 1). 

 

”Det särskilda bidragets ståndpunkt” menar på att kvinnor har en mer personorienterad och 

demokratisk sätt att leda andra på, vilket gör att empati och intuition får en mer omfattande roll. 

Empati är ett huvudkaraktäristiskt kännetecken för personer inom vård och omsorg därmed är 

kvinnors inbyggda karaktär här en naturlig del (Alvesson & Billing, 2011, s.241–242). 

Ovannämnt citat kan därför relateras till ”det särskilda bidragets ståndpunkt” då denna teori 

tydliggör för vad som är typiskt manliga och kvinnliga egenskaper.  

 

Respondent 6 vidareutvecklar diskussionen: 
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”Orsaken till representationen inom de olika sektorerna beror nog på att 

män inte är lika fega som kvinnor. Män ger sig bara på grejer, vi håller 

på och funderar. Har jag rätt utbildning? har jag rätt kompetens? och har 

jag den erfarenheten som krävs medan män, ba okej jag kör! Nu 

generaliserar jag, jag tror att kvinnor är mer sådär oj oj oj nej nej nej 

det går inte o det är läskigt, vi tar inte för oss lika mycket”. 

 

”De alternativa värdenas ståndpunkt” syftar på hur de två könen skiljer sig åt. Kvinnor 

socialiseras och kännetecknats som emotionella, för att vara vårdande och tjänande av andra. 

Män för att leva efter att bland annat förneka sårbarhet, för att konkurrera och ta risker 

(Alvesson & Billing, 2011, s.247–248). 

 

Citatet ovan kan därmed relateras till ”de alternativa värdenas ståndpunkt” då den redogör hur 

typisk manlighet och kvinnlighet uttrycks. Respondentens svar är ett tydligt exempel som 

passar in på ståndpunkten. 

Diskussion 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur kvinnliga chefer upplever att vägen till chefskaps 

framgång har sett ut. Det är viktigt att ha i åtanke att datamaterialet som har insamlats och 

analyserats består enbart av sex kvinnliga nu och dåvarande chefer bosatta i Stockholm län 

vilket innebär att resultaten inte kan generaliseras.    

Utifrån materialet framkommer att samtliga intervjuade mer eller mindre upplevde att vägen 

till chefspositioner inte påverkats i stor omfattning av den orsaken att de är kvinnor då en del 

av dem jobbar inom mer typiskt kvinnliga organisationer vilket därmed påstås ha ökat 

möjligheten för dem att bli chefer, då det flesta medarbetare är kvinnor. För de som numera 

jobbar inom typiskt manliga organisationer visade det sig vara överraskande att de fått tjänsten 

då de ansåg sig själva vara mindre benägna att jobba inom liknande branscher där majoriteten 

av medarbetarna består av män. 
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De framkom även att de upplever att de behöver göra dubbelt så bra ifrån sig för att kunna 

känna sig tillräckligt bra för positionen. Vidare visade det sig enligt flertalet av respondenterna 

att familj och barndom kan ha ett inflytande i en kvinnas karriär då de själva antyder att de 

prioriterar familjen framför allt annat. Någon menade dock hon inte ser familjen som hinder 

och ett påverkande faktor till att klättra upp i karriärstegen. Det visar sig även att beteende och 

självförtroende kan möjliggöra risken att våga ta för sig och prova på nya saker i livet, och att 

detta kan ha påverkats av familjemedlemmar som enligt intervjupersonerna kan ha utgjort 

grunden till hur de själva blivit i senare år. Ovanstående är något som även Muhonens (2010) 

avhandling påvisade, då det sett till personlighet, framkom i resultaten att ett starkt 

självförtroende kan bidra till karriärutveckling. Ett gott självförtroende gynnade med andra ord 

individen i längden, och att det i denna mening underlättat deras karriärutveckling. Att även 

umgås med sin pappa, visar sig i Billings (2010) avhandling ett resultat i form av en ”pojkaktig” 

flicka, vilket även en av respondenterna i min studie menade. 

 

Respondenternas erfarenheter och upplevelser angående samhällets attityder mot kvinnligt och 

manligt tyder på att det finns en tydlig skillnad på hur man ser på män och kvinnor i stort. De 

menar att det är helt vanligt att kvinnor och män skiljs åt och att man därmed ser på könen helt 

olika, då man alltid har utgått ifrån mannen som norm. Svaren visar dock att det beror på i 

vilken sektor det handlar om då det påstås vara avgörande för om det bör vara män eller kvinnor 

som utgör en större del av ledande befattningarna. Detta då kvinnor normalt tenderar att inte 

inneha höga befattningar. Ovanstående kan liknas vid en del av resultatet från Göranssons 

(2004) studie som också visade att kvinnor oftast är representerade inom underrepresenterade 

områden och att de inte har lika stora möjligheter att nå en högre position i arbetslivet 

(Göransson, 2004, s.77). 

 

Det visar sig enligt intervjupersonerna att ledarskap och chefskap tenderar att till större del 

passa manlig norm, det vill säga de typiska dragen hos ledare skiljs oftast åt mellan män och 

kvinnor, män är inte lika ”fega” och kan därmed yttra sig på ett sätt som skiljer sig från kvinnan. 

Oftast innebär det att män tar mer för sig och vågar att hamna i risker medan kvinnan ses som 

tillbakadragen och mindre benägen att visa fram fötterna. Enligt studien visar sig kvinnan 

framstå som konflikträdd och att det bara har med hur man föds. Det tydliggörs även att 

maktutövande som utgår ifrån chefskap är en positiv aspekt som flertalet av de intervjuade såg 

som en fördel. Detta visade även tidigare studier (Muhonen, 1999, s.236–237). Ovannämnda 
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kan även förknippas med Wilssons ”bristteori” som Billing (2006) redogör för, då den visar på 

flera olika aspekter som kvinnan kan komma att utsättas för. 

 

För vidare undersökningar, skulle man även kunna skilja på män och kvinnors upplevelser kring 

mitt ämne. Detta skulle bidragit med ännu spännande forskningsresultat.  

 

Slutligen, studien visade att kvinnor mer eller mindre upplever ett hinder som står i vägen för 

att klättra sig upp i karriären. De menar på att män har större chans att göra karriär men att detta 

inte alltid behöver gälla alla kvinnor, då vissa av dem menade att de inte har påverkats av några 

hinder. Det visade även sig att kvinnor och män tillskriv olika egenskaper och karaktärer som 

man ser på ur olika perspektiv. Män och kvinnor är inte samma och därför kan beteendet och 

självförtroendet hos vissa skilja sig men att de även visade att man kan socialiseras till en 

”annan” individ i förhållande till vem man umgås med. 
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Bilaga 1 

Hej! 

 

Tack för att du väljer att ställa upp på en intervju. Mitt namn är Ornella och är 22 år gammal. 

Jag ska börja skriva C-uppsats i sociologi där ämnet är ”genus och jämställdhet”. Tanken är att 

skriva om hur vägen till kvinnligt ledarskap upplevs utifrån kvinnligt perspektiv. Det jag vill 

komma närmare in på är hur kvinnliga chefer lyckats nå den nivån som de ligger på idag med 

tanke på att andelen kvinnliga chefer/ledare idag består mer av manliga figurer. Jag behöver 

därför intervjua ett par nu eller dåvarande kvinnliga chefer för att komma närmare in på mina 

frågeställningar. 

Undrar när och var vi kan boka en tid för att ses? 

Tack på förhand! 

 

Bifogat intervjufrågorna om du önskar att läsa igenom dem. 

 

Hälsningar, Ornella. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Allmän bakgrund 

Berätta lite om dig själv? Ålder, familj, civilstånd. 

Utbildning, vad har du studerat för något? Hur många år? 

Vad var det som fick dig att vilja ta steget in i chefsyrket? Var började det hela? 

Hur skulle du påstå att din barndom har sett ut i förhållande till ledarskap? (skolan, 

fritidsaktivitet)? 

Hur har ditt självförtroende varit? 

Vilka ledarskapserfarenheter har du sen tidigare? 

Har ledarskap alltid varit något du strävat efter eller har du hamnat här som en följd av din 

utbildning? Eller kanske både och? 

Hur lång tid tog det för dig att hamna i den här positionen? 

Upplever du att familj och hem har påverkat din karriär? 

 

Genus-kvinnligt/manligt ledarskap. 

Hur upplever du att samhället ser på/uttrycker likheter och skillnader mellan män och kvinnor 

som ledare/chefer 

Upplever du att det finns en skillnad mellan kvinnliga och manliga chefer? 

Upplever du att det är svårare för kvinnor att uppnå en chefsroll än vad det är för män? 

Upplever du att det är vanligare med kvinnliga ledare inom exempelvis vård och utbildning 

men mindre vanligt inom teknikbranscher? 

Varför tror du att antalet manliga chefer i stort sett är mer än kvinnor? 

Har du någon gång upplevt att du blivit bemött från andra (kollegor, eller arbetssökande), på ett 

sätt som nedvärderat dig bara för att du är en kvinnlig chef? Eller tvärtom, d.v.s. på ett positivt 

sätt? 

Upplever du att det har varit krävande/tufft för dig som kvinna att uppnå den här nivån? 
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Chefsroll: 

Hur fick du jobbet? 

Hur skulle du beskriva en bra chef 

Hur tror du att dina anställda skulle beskriva dig som chef? 

Trivs du i din roll som chef? 

Skulle du kunna tänka dig byta jobb i framtiden? 

 

 

 


