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SAMMANFATTNING  
Ur ett historiskt perspektiv har mycket förändrats de senaste decennierna när det gäller 
kvinnors möjlighet att göra karriär. Det har lett till att kvinnor idag i allt högre grad kan 
satsa på sina karriärer och att många fler kvinnor faktiskt väljer att satsa på att bli 
chefer/ledare. Många av de strukturella hinder som tidigare har funnits och hindrat 
kvinnor från att göra karriär har försvunnit. Men trots det finns det fortfarande andra 
sorters hinder och problem kvar som kvinnor möter när de vill avancera i arbetslivet. Vi 
vill med denna uppsats fördjupa oss i dessa hinder som stoppar kvinnor på väg uppåt i 
karriären. 
 
Mer specifikt är syftet med denna uppsats att studera det motstånd kvinnliga chefer 
möter när de gör karriär. Vi vill förstå varför detta motstånd uppkommer, hur det ser ut 
och hur kvinnor bemöter detta motstånd. För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av en 
kvalitativ metod och intervjuat fem kvinnliga chefer från skilda områden inom 
arbetslivet. Intervjuerna utfördes som en kombination av intervju och samtal, detta för 
att ge respondenterna större frihet i svaren och på så sätt kunna nå djupare. 
 
I teoriavsnittet tar vi upp olika teorier som ger en bakgrund till ämnet och skapar en 
referensram för uppsatsen. En stor del av det vi tar upp i teoridelen är väsentligt för att 
ge läsaren en introduktion till ämnet. Sedan tar vi upp empirin som vi har samlat in och 
analyserar den med hjälp av teorin och vår egen förförståelse. 
 
Vid vår analys och sammanställning kom vi fram till många intressanta synpunkter. En 
huvudsaklig slutsats vi kan dra från studien är att kvinnor drabbas av motstånd just på 
grund av det faktum att de är kvinnor, vilket innebär att de skiljer sig ifrån den manliga 
majoriteten. Motståndet tar sig ofta i uttryck i form av att kvinnor inte blir identifierade 
som den personen de egentligen är, utan istället blir identifierad som en person med 
lägre status. Kvinnorna i vår studie har lärt sig att hantera motståndet på olika sätt. 
Antingen genom att de tar tag i situationen på en gång eller genom att de fullständigt 
ignorerar den. Den gemensamma faktorn hos alla av respondenterna vi har intervjuat är 
att de alla finner ett stort stöd i sina familjer/partners och vänner. Så det är en stor 
bidragande orsak till att de kommit så långt som de har gjort.  
 
Vi fann dessutom att kvinnor ofta utövar ett motstånd gentemot andra kvinnor på grund 
av att det känner sig hotade eller avundsjuka. Det visade sig även att kvinnor ofta inte 
är medvetna om det motstånd som det möter. Så vi anser att både män och kvinnors 
medvetenhet om feminismen och vad den står för måste öka för att det motstånd som 
karriärskvinnan idag möter ska kunna överkommas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: kvinnligt ledarskap, kvinnliga chefer, motstånd, feminism, jämställdhet 



ABSTRACT 
The last few decades have offered a lot of changes when it comes to the chances for 
women to make career in the business world in Sweden. This has made it almost as 
easy for women to climb to the high positions as for men, and more women today 
choose to aim for the higher positions than a few years ago. A lot of the structural 
objects that used to prevent women from having a career don’t exist any more. But in 
spite of all efforts there are still other obstacles in the way for women in the business 
life when they want to get to the higher positions. In this essay we want to take a 
closer look on what these obstacles can look like. 
 
More specific, the aim with this essay is to study the resistance that women can meet 
when they are aiming for the higher positions in the business world. We want to try to 
understand how this resistance arises, how it can operate and how the women choose to 
handle the resistance that they are being exposed to. To successfully accomplish this 
assignment we have chosen to use a qualitative method and interviewed five female 
leaders from different sectors in the society. The interviews were a mix of interviews 
and conversations, in effort to make the interviews as open as possible and get deeper 
information.  
 
In the theory chapter we present a few theories that gives a picture of the background 
for the subject. The theory chapter is essential to give the reader an introduction in the 
subject. After that we present the material we have gained from our interviews and 
analyse it with help from the theory and our own preunderstanding.  
 
In our analysis and conclusions we found a lot of interesting things. One of the main 
conclusions we make is that women meet resistance just because they are women, 
which means that they are different from the male majority. The resistance often is 
expressed in ways that women don’t get recognised for what they really are, they are 
being taken for a person with lower status then they really have. The women in our 
study have all learned to handle this resistance in different ways. Some have chosen to 
ignore the situation when it has arisen and some have chosen to confront the situation at 
once. The common factor for all our respondents is that they all find a great deal of 
their strength and support in their family and friends.  
 
We also found that women often exercise resistance against other women because they 
are feeling threatened or jealous. It was also shown that women does not always know 
when they are being a victim of resistance or when they are being treated different than 
their male colleagues. So after finishing this study we can draw the conclusion that both 
men and women awareness, when it comes to feminism, must increase in order to 
overcome the obstacles that can come in the way of women who wants to make a 
career. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: female leadership, female leaders, resistance, feminism, equality 
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1. INLEDNING 
Under denna rubrik presenterar vi bakgrunden till denna studie samt även 
problemformuleringen och syftet. Kapitlet avslutas med de avgränsningar som vi har 
satt under arbetet med studien. 
 
 
1.1 Bakgrund 
Ur ett historiskt perspektiv har de flesta chefer och ledare varit män, medan kvinnor har 
haft andra uppgifter som att t.ex. ansvara för familj och hem. Men sedan 70-talet har ett 
arbete bedrivits för att ändra på detta, ett arbete för att öka jämställdheten i vårt 
samhälle. Detta har lett till att kvinnor i dagens samhälle i allt större utsträckning kan 
satsa på sina karriärer och avancera inom näringslivet. Men trots detta så är det långt 
kvar tills vi kan anse det vara helt jämställt emellan de båda könen. Som vi tidigare har 
nämnt så är det fler kvinnor än någonsin som väljer att satsa på sin karriär och har en 
vilja att klättra inom arbetslivet. Men trots det så är inte vägen helt enkel för dessa 
kvinnor, då det finns många hinder kvar att ta sig förbi. Det finns t.ex. statistik som 
visar att inom den privata sektorn är endast 4% av de anställda kvinnorna chefer, medan 
hela 10% av männen inom den privata sektorn är chefer.1 
 
1993 utfördes en statlig utredning, SOU 1994:3 Mäns föreställningar om kvinnor och 
chefskap, som bekräftade att det var få kvinnor på de högre nivåerna inom det svenska 
näringslivet. Företagsledningarna i 99% av företagen var klart mansdominerade och i 
56% av företagen bestod ledningen av enbart män.2 Kvinnor såg på detta problem som 
ett lönsamhetsproblem medan män generellt såg på det som ett kvinnoproblem, som de 
inte hade något att göra med. Män trodde inte att kvinnor ville bli chefer, en uppfattning 
som inte alls delades av kvinnliga företagsledare. Män grundade sina uppfattningar på 
föreställningar, medan kvinnor grundade sina uppfattningar på egna erfarenheter.3  
 
Anledningarna till varför det anses svårare för kvinnor att avancera inom arbetslivet 
finns det olika åsikter om. Män anser att det beror på att kvinnor inte vill klättra till de 
högre positionerna, att de saknar självförtroende, har fel utbildning eller att de helt 
enkelt först av allt prioriterar hem och familj.4 Kvinnor har däremot en helt annan 
förklaring till fenomenet, nämligen att det är männen som står i vägen med 
konservativa attityder. De gamla hierarkiska organisationerna är i första hand skapta av 
män, för män. Det finns alltså en hel del förklaringar eller snarare bortförklaringar till 
varför läget ser ut som det gör idag.5 
 
 
1.2 Problemformulering  
För en kvinna i dagens samhälle som vill bli chef/ledare finns det en del hinder att 
hantera för att kunna göra karriär. Dessa hinder kommer till uttryck i olika former av 
motstånd ifrån omgivningen. Många av de strukturella hinder som tidigare stått i vägen 
för kvinnor har försvunnit. Idag är det t.ex. lika enkelt för en man att ta ut sin 

                                                 
1 SOU 2003:16, Statens offentliga utredningar, Mansdominans i förändring, om ledningsgrupper och styrelser, 
2003, Sid. 19 
2 SOU 1994:3, Statens offentliga utredningar, Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap, 1994, Sid. 125 
3 SOU 1994:3, Sid. 126 
4 SOU 1994:3, Sid. 7 
5 Ibid. 
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pappaledighet som för en kvinna att utnyttja sin mammaledighet och företag är idag 
enligt lag tvungna att ha en jämställdhetsplan. Så rent teoretiskt är det lika lätt för en 
kvinna att bli chef som för en man. Men rent praktiskt är det inte så enkelt, då det i 
verkligheten finns många fler hinder för kvinnor som vill nå chefsposterna än vad det 
gör för män. Vi vill genom denna uppsats fördjupa oss i dessa hinder som stoppar 
kvinnor på väg uppåt i karriären och varför dessa hinder existerar? Vi vill få en insikt i 
vad det är för motstånd som dagens kvinnor i karriären möter och hur de hanterar detta. 
Med motstånd avser vi de hinder som kvinnor i allmänhet uppfattar som problem då de 
gör karriär. Studien genomförs alltså utifrån kvinnans perspektiv och de centrala 
frågorna vi kommer att hantera är följande: 
 

• Varför möter dagens kvinnliga chefer/ledare motstånd när de vill göra karriär? 
• Hur kan detta motstånd se ut? 
• Hur hanterar de kvinnliga cheferna/ledarna motståndet de möter? 

 
 
1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera det motstånd som kvinnor möter då de vill göra 
karriär och nå chefsposter. Vi vill belysa ett problem som faktiskt är vardag för en 
mängd kvinnor som befinner sig i karriären och har en vilja att avancera. Det är ett 
problem som vi tycker behöver framhävas då det är en social orättvisa som inte borde 
existera i vårt moderna samhälle, som anses vara ett mycket jämställt sådant. 
 
 
1.4 Avgränsningar 
Vi har i vår studie valt att avgränsa oss till att endast studera det motstånd som kan 
uppträda inom organisationer i interaktioner emellan människor. Vi kommer alltså inte 
att ägna oss åt strukturella motstånd av något slag. Vi kommer dessutom endast att 
använda oss av respondenter som nått chefsposter eller liknande, inte kvinnor som 
befinner sig på vägen till dessa positioner. Slutligen kommer vår undersökning även att 
avgränsas geografiskt, då vi endast kommer att ha möjlighet att studera kvinnliga chefer 
verksamma inom Stockholmsregionen.  
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2. METOD 
Metod är det verktyg som används då informationen till en studie samlas in och 
används. Under denna rubrik beskriver vi den typ av metod som vi använt oss av under 
denna studie. Kapitlet avslutas med att vi kritiskt granskar vårt metodval och de källor 
vi har använt oss av. 
 
 
2.1 Tillvägagångssätt 
Uppsatsens syfte är att studera det motstånd kvinnliga chefer möter idag när de gör 
karriär. Vi vill försöka förstå varför detta motstånd mot kvinnliga chefer förekommer, 
hur det tar form och hur kvinnorna hanterar detta motstånd. Med detta som 
utgångspunkt så valde vi att genomföra intervjuer med ett antal kvinnliga chefer/ledare. 
Urvalet skedde genom att vi valde ut ett antal framstående kvinnliga chefer från skilda 
områden i arbetslivet, för att på så sätt få en viss bredd på deltagarna. Urvalet av 
respondenter skedde på vårt eget initiativ samt på förslag från vår omgivning. 
Respondenterna presenteras närmare i kapitel 4. 
 
Vi bestämde redan från inledningen att vi skulle intervjua det antalet kvinnliga chefer 
som behövdes för att kunna göra en intressant analys. Vid antalet fem upplevde vi att vi 
hade substans nog för att kunna få fram ett rättvist mönster. Vi var dessutom starkt 
begränsade av tid och resurser. Vi anser att fler än fem intervjuer inte skulle ha tillfört 
så avsevärt mycket mer till vår analys.  
 
Vi har valt att genomföra studien utifrån en hermeneutisk ansats. Med en hermeneutisk 
ansats är forskningens mål förståelse medan tolkning är forskningens medel.6 Genom 
användandet av ett hermeneutiskt synsätt kan man nå en djupare förståelse för andra 
människors agerande.7 Det passar bra för oss eftersom syftet med vår uppsats är att 
skapa förståelse över det motstånd kvinnor möter. 
 
Det sätt på vilket vi har valt att angripa problematiken är genom en deduktiv ansats. Ett 
deduktivt angreppssätt innebär att man utgår från teorin och sedan jämför den med 
empirin.8 
 
Inom vetenskapliga sammanhang är det brukligt att skilja mellan två olika 
tillvägagångssätt för insamlandet av data. Dessa två olika sätt är kvantitativ och 
kvalitativ metod. Det som bestämmer vilken av dessa som skall tillämpas är om 
informationen som söks är hårddata eller mjukdata.9 Vi har valt att genomföra denna 
studie med hjälp av en kvalitativ metod då vi vill studera och förstå upplevda 
erfarenheter. 
 
Intervjuerna utformade vi som relativt informella, eftersom vi vill ge respondenterna 
möjlighet att tala fritt i ämnet om det skulle bli aktuellt. I och med detta skulle man 
kunna utgå ifrån att vår datainsamling är en kombination av intervjuer och samtal.10 
Frågor som ställs vid mötet med respondenterna har till en viss del bestämts innan. Men 

                                                 
6 Norén Lars, Tolkande företagsekonomisk forskning, 1995, Sid. 39-40 
7 Thurén Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 1998, Sid. 46-47 
8 Gustavsson Bengt, Kunskapande metoder, 2004, Sid. 119 
9 Halvorsen Knut, Samhällsvetenskaplig metod, 1992, Sid. 79 
10 Gustavsson Bengt, Sid. 238 
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detta har främst gjorts för att de ska fungera som ett stöd vid själva mötet och som ett 
hjälpmedel för att vi lättare skall kunna hålla en röd tråd genom intervjun. Detta mindre 
strukturerade intervjuarbete kände vi passade för vår studie, eftersom det ger 
respondenterna större frihet i sina svar. Vi kan på så sätt nå djupare och få en större 
bredd i undersökningen än vad vi annars kunnat få. Intervjufrågorna utformades utifrån 
den problematik vi ville angripa i uppsatsen och den teori vi tagit upp.  
 
Vid intervjuer är det vanligt att spela in det som sägs. Detta för att det kan ses som ett 
effektivt sätt att verifiera det som sagts och försäkra sig om att ingen information gått 
förlorad. Det är även lätt att gå tillbaka och kontrollera informationen.11 Vi har dock 
valt att inte använda oss av någon typ av inspelning vid mötena med våra respondenter, 
vi förlitar oss istället helt på anteckningar och minnesbilder. Detta för att hålla våra 
möten någorlunda informella och öppna. Att föra en inspelning under ett samtal kan få 
människor att agera ”onaturligt” särskilt när ämnet är relativt personligt.12 Då vårt ämne 
är av det personliga slaget, personliga upplevelser och intryck, så ansåg vi att det var 
lämpligast att enbart förlita oss på anteckningar. 
 
Intervjuerna genomfördes på en rad olika sätt, antingen genom personliga möten med 
respondenterna, via telefon eller via e-mail. Tre av intervjuerna genomfördes genom att 
vi åkte till respondenternas arbetsplatser. Vi valde att båda närvara vid intervjuerna för 
att inte riskera att missa något vitalt. Respondenterna hade avsatt tid till oss och vi hade 
möjlighet att i lugn och ro genomföra intervjuerna. En av intervjuerna genomfördes per 
telefon och en via e-mail. Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuerna på 
olika sätt var för att annars hade inte alla av respondenterna haft möjlighet att ställa upp 
och medverka. Intervjuerna tog olika tid till sitt förfogande, men det varierade från 
mellan en halv timme och upp till en timme. 
 
Vi har valt att ta upp teorier som genererar en bakgrund till ämnet vi studerar och 
skapar en referensram till uppsatsen. En stor del av det vi tar upp i teoridelen är till för 
att ge läsaren en introduktion och förståelse till ämnet. Detta för att vi sedan kunna ta 
oss an syftet med vår uppsats, som är att studera det motstånd kvinnliga chefer idag 
möter i arbetslivet. 
 
Empirin och analysen har vi valt att presentera i ett gemensamt kapitel eftersom vi 
tycker att det då blir ett bättre flyt i texten. Så vi presenterar under ett antal 
underrubriker det empiriska materialet vi har samlat in och analyserar det med hjälp av 
teorierna och vår egen förförståelse. Slutsatserna är resultatet av den analys vi har 
genomfört. Ur analysen har vi plockat fram de slutsatser som svarar på uppsatsens syfte 
och gjort en kort sammanfattning. 
 
 
2.2 Metodkritik 
Det är ofta lätt att vara efterklok och i efterhand komma på saker vi hade kunnat göra 
annorlunda. Det finns alltid flera sätt att genomföra en undersökning på och det 
förfarande vi har valt behöver inte till varje pris vara det bästa. 
 

                                                 
11 Gustavsson Bengt, Sid. 247 
12 Ibid. 
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Eftersom vi i studien har begränsat urvalet till ett antal kvinnliga chefer i vissa 
branscher och med viss bakgrund kan vi inte dra slutsatser som ur ett strikt statistiskt 
perspektiv är representativt för en större population. Utan vi kan endast dra slutsatser 
kring de respondenter vi har intervjuat i studien. Eftersom vi var starkt begränsade av 
tid och resurser, ansåg vi att det inte var möjligt att genomföra en mer omfattande 
empirisk undersökning och vi är därför nöjda med det resultat vi samlat in. 
 
Det finns både för- och nackdelar med den mindre strukturerade intervjumetod vi 
använt oss av vid intervjuerna. En fördel är att vi har kunnat bättre förklara frågorna när 
de har varit otydliga och kunnat ställa följdfrågor. En nackdel är att vi kan ha påverkat 
respondenterna genom den så kallade intervjuareffekten. Vi tror dock inte att så är 
fallet, eftersom vi anser oss ha hållit en låg profil vid intervjuerna. 
 
Ett annat problem som kan komma upp är att undersökningen kan färgas av våra egna 
förkunskaper och åsikter. Men vi tror att vi har undvikit detta genom att under hela 
studien hålla ett öppet angreppssätt och sinne. Vi har inte tagit så stor plats vid 
intervjuerna eller avslutat respondenternas meningar. 
 
Att vi genomförde intervjuerna på flera olika sätt kan tänkas influera resultatet. 
Eventuellt kan man diskutera om respondenterna reagerat olika beroende på om de 
intervjuats genom personligt besök, via telefon eller via e-mail och därför gett 
avvikande svar. Men vi gjorde valet att genomföra studien på detta sätt, för att på så sätt 
få med samtliga av respondenterna i studien. 
 
Eventuellt hade det kanske varit lämpligt att genomföra fallstudier för att bättre förstå 
problematiken och få en mer rättvisande bild. Men det hade vi inte möjlighet att göra då 
tiden var begränsad och möjligheterna att praktiskt genomföra detta var begränsade. 
 
Ett spörsmål som har kommit upp handlar om att eftersom den mesta av litteraturen 
inom ämnet är skriven av kvinnor, kan det ha inverkat på innehållet. Kvinnor kan 
eventuellt ha svårare att hålla avstånd till innehållet, då de har ett personligt 
engagemang i frågorna. Men samtidigt kan det även vara en fördel, då de är väl insatta i 
problematiken. 
 
Vår teoridel är ganska omfattande och kan eventuellt ses som onödigt tyngande. Men vi 
har medvetet valt att göra den fyllig, eftersom vi kände att det var nödvändigt för att ge 
en bakgrund till problematiken. 
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3. TEORI 
Detta avsnitt behandlar den teori vi tagit del av inför denna studie. Vi har delat in 
avsnittet i två delar, bakgrund och teoretiska ramverk. Vi har valt att börja med att ge 
en bakgrund till ämnet, då vi menar att detta är nödvändigt för att kunna ge läsaren en 
helhetsbild av problematiken vi tagit oss an. Därefter följer en redogörelse av de 
teoretiska ramverk som vi tillsammans med bakgrunden kommer att använda oss av i 
analysen av vårt empiriska material. 
 
 
3.1 Bakgrund 

3.1.1 Historik 
Kvinnor har idag kommit långt när det gäller arbetet med att hävda sin rätt gentemot 
män samt den makt de har och har haft i samhället. Emellertid finns det än idag en del 
olikheter kvar som hämmar kvinnor inom olika situationer. 
 
Mycket av jämställdhetsarbetet började under 1800-talet i Sverige och detta arbete 
ledde fram till en del förändringar inom det svenska folkhemmet. Det genomfördes 
reformer som gav kvinnor lika arvsrätt som män, och män förlorade sin lagstadgade rätt 
att aga sin fru. Ogifta kvinnor över 25 år kunde genom domslut bli myndiga, detta var 
dock något som endast gällde fram till den dagen hon gifte sig, då hon åter igen blev 
omyndigförklarad. Kvinnor fick rätt att inneha vissa lärartjänster samt även rätt att 
bestämma över sin egen inkomst.13 
 
De mest revolutionerande reformerna kom i slutet av 1800-talet, dessa reformer gav 
kvinnor rätt att ta studentexamen som privatister. Några år efter detta fick kvinnor även 
rätt att ta en akademisk examen, med några få utbildningar som undantag.14 Under 
denna tidsperiod var arbetslivet mycket uppdelat mellan manliga och kvinnliga yrken. 
Detta var något som förstärktes av omgivande faktorer som lagstiftning, ekonomisk och 
teknologisk utveckling samt den livssituation som rådde under denna tid.15  
 
Generellt var kvinnors yrken under 1800-talet lägre avlönade än mäns, dessutom ansågs 
deras yrken ha en lägre status än männens. Detta var tydligt inom jordbruket där män 
och kvinnor arbetade sida vid sida men arbetsuppgifterna var olika. Kvinnorna arbetade 
med det som ansågs vara typiskt kvinnligt och lägre i status medan männen arbetade 
med det som ansågs vara typiskt manligt och högre i status.16  
 
Väl inne på 1900-talet tar utvecklingen ett stort steg framåt när Sveriges riksdag 
beslutade att kvinnor som har fyllt 21 år och är myndiga skall ha lika rösträtt som män. 
Året var 1921, samma år som kvinnan enligt giftermålsbalken blir likställd mannen.17 
Beslutet som togs 1921 om lika rösträtt ledde i sin tur till att följande år, 1922, blev de 
första fem kvinnorna invalda i Sveriges riksdag. Men det kom emellertid att dröja ända 
till 1947 innan den första kvinnan klev in i regeringen.18 

                                                 
13 http://www.roks.se/mansvald/kvinnohistoria.html, 2005-10-30 
14 Ibid. 
15 Hedenborg Susanna, Wikander Ulla, Makt och försörjning, 2003, Sid. 82 
16 Hedenborg Susanna, Wikander Ulla, Sid. 83 
17 http://www.roks.se/mansvald/kvinnohistoria.html, 2005-10-30 
18 Ibid. 
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Alla dessa reformer som genomfördes ledde till att kvinnan successivt blev allt mer 
jämställd mannen gällande utbildning samt förvärvsarbete och man började arbeta för 
att kvinnan även skulle bli mer jämställd i ett politiskt hänseende.19 Under mitten av 
1900-talet genomförs en rad åtgärder för att trygga kvinnans roll som moder. T.ex. 
införs lika folkpension för män och kvinnor 1935. Dessutom kom 1939 en lag om att 
förvärvsarbetande kvinnor inte kan avskedas på grund av havandeskap, förlossning 
eller giftermål. 1947 infördes barnbidraget i Sverige.20  
 
1950 levde det 3,5 miljoner kvinnor i Sverige, men endast 800 000 av dem arbetade. 
Dessa arbetande kvinnor fick så kallade ”kvinnolöner” eftersom de utförde 
kvinnoarbeten. Det innebar att när en man tjänade 2 kronor och 85 öre, tjänade en 
kvinna 1 krona och 93 öre.21 
 
Under 1960- och 70-talen händer det något inom jämställdhetsprocessen, en 
internationell kulturfeminism bildades. Denna feminism stod för att kvinnan skall 
betraktas som helt jämlik med mannen i sin egen generation. Detta ledde till protester 
emot föräldragenerationen, vilken ansågs ha helt fel uppfattning om kvinnor, män och 
jämställdhet. Det är nu även första gången som kvinnan helt fritt får styra sitt 
moderskap genom att preventivmedel blivit tillåtna och accepterade i samhället.22 
 
Idag är Sverige ett av de mest framstående länderna när det gäller jämställdhet. Sverige 
har den högsta andelen förvärvsarbetande kvinnor i hela världen samt den minsta 
löneskillnaden mellan de båda könen. Så den svenska kvinnan arbetar idag allt mer 
utanför hemmet. Men trots detta har bördan av hemarbete inte förändrats, där har 
jämställdhetsarbetet inte kommit lika långt som inom näringslivet.23 
 

3.1.2 Jämställdhet i arbetslivet   
Inom politiken blev jämställdhetsfrågan ett hett ämne under 1970-talet. Sedan dess har 
frågan främst drivits av politiker för att öka jämställdheten mellan män och kvinnor 
inom arbetslivet. Åtgärder som har genomförts för att föra detta arbete framåt är t.ex. 
jämställdhetslagen, ekonomiska incitament till arbetsgivare, jämställdhetsprojekt och 
informationskampanjer. Detta är alla åtgärder som har genomförts för att öka 
jämställdheten mellan kvinnor och män, men trots detta fortlever fortfarande 
ojämlikheter mellan könen när det gäller löner, arbetsförhållanden och 
maktförhållanden.24 
 
Sverige är inte något unikt land som infört en jämställdhetslag, tvärtom så är det relativt 
vanligt i dagens läge. Men det finns något i Sveriges lag som skiljer sig ifrån övriga 
länders. Sveriges jämställdhetslag innehåller inte bara förbud emot diskriminering på 

                                                 
19 Lignell Du Rietz Anita, Myten om jämställdhet i välfärdsstaten , 1994, Sid. 23 
20 Lignell Du Riet Anita, Sid. 24 
21 Hirdman Yvonne, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, 1992, Sid. 200 
22 Hirdman Yvonne, Sid. 203 & Lignell Du Rietz Anita, Sid. 24 
23 Lignell Du Rietz Anita, Sid. 28 
24 SOU 1997:114, Statens offentliga utredningar, Styrsystem och jämställdhet Institutioner i förändring och 
könsmaktens framtid, 1997, Sid. 148  
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grund av kön, utan även en skyldighet för arbetsgivaren att aktivt bedriva ett 
jämställdhetsarbete på arbetsplatsen.25  
 
Frågan är hur stor inverkan denna lagstiftning har på arbetslivet rent praktiskt. En 
undersökning som genomfördes 2002 visade att endast 78% av de organisationer som 
borde utöva ett aktivt jämställdhetsarbete gör det.26 Det anmärkningsvärda med detta är 
att nästan en fjärdedel av organisationerna på så sätt bryter emot jämställdhetslagen.27 
Under denna undersökning som genomfördes 2002 tillfrågades de organisationer som 
inte aktivt bedrev något jämställdhetsarbete om varför de inte ägnade tid åt detta. De 
angav anledningar som att det inte finns något intresse för sådant inom organisationen, 
att det inte anses ha någon större prioritet, tidsbrist eller att de redan anser sin 
organisation vara jämställd.28 En positiv vändning som denna undersökning 2002 visar, 
jämfört med den undersökning som genomfördes 1993, är att sedan dess har antalet 
organisationer som bedriver jämställdhetsarbete ökat. 1993 var det endast 58% av 
organisationerna som gjorde detta.29 
 
Jämställdhetsarbete på de högre nivåerna bedrivs, men inte i den utsträckning som 
jämställdhetsarbete generellt genomförs. Sedan 1993 har antalet kvinnliga ledare ökat, 
men trots det är mansdominansen fortfarande påtaglig på de höga posterna inom det 
svenska näringslivet.30 
 
 

3.1.3 Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap 
Under våren 1993 tog Sveriges regering ett beslut om att utföra en utredning angående 
könsfördelningen på chefsnivå inom näringslivet.31 Detta resulterade i den statliga 
utredningen SOU 1994:3 ”Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap” som 
utfördes av bland andra Anna Wahl, ekonomie doktor i företagsekonomi vid 
Handelshögskolan i Stockholm, samt Christina Franzén, organisationskonsult.32  
 
Inför denna utredning stod det redan klart att kvinnor och män har skilda förklaringar 
till varför det finns så få kvinnliga representanter inom näringslivets företagsledningar 
och styrelser. Män ansåg att det beror på att kvinnor inte ville klättra till de högre 
positionerna, att de saknar självförtroende, har fel utbildning eller helt att de först av 
allt prioriterar hem och familj.33 Kvinnor hade däremot en helt annan förklaring till 
fenomenet, nämligen att det var männen som stod i vägen med konservativa attityder. 
De menade att de gamla hierarkiska organisationerna i första hand var skapta av män, 
för män. Det fanns alltså en hel del förklaringar eller snarare bortförklaringar till varför 
läget såg ut som det gjorde.34 
 

                                                 
25 SOU 1997:114, Sid. 148 
26 SOU 2003:16, Sid. 151 
27 SOU 2003:16, Sid. 154 
28 SOU 2003:16, Sid. 152-153 
29 SOU 2003:16, Sid. 163 
30 Ibid. 
31 SOU 1994:3, Sid. 3 
32 SOU 1994:3, Sid. 141 
33 SOU 1994:3, Sid. 7 
34 Ibid. 
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Utredningen genomfördes med andra ord för att belysa det faktum att det då fanns 
kvinnor i Sverige vars kompetens inte togs till vara på samt att kvinnor inte gavs 
samma möjligheter på arbetsmarknaden. De gavs inte lika villkor vid avancemang och 
befordran och fick inte heller lika lön som män. Utredningen tydliggjorde även att det 
var väldigt sällsynt med kvinnor på ledande poster inom svenskt näringsliv.35 
Utredningen fokuserade på att samla in och sammanställa uppgifter om utvecklingen 
mot en jämn könsfördelning bland chefer i olika företag, branscher och regioner. Här 
ingick även att belysa den allmänna situationen och arbetsförhållanden för kvinnliga 
chefer.36  
 
Denna statliga utredning, som utfördes 1993, bekräftade att det var få kvinnor på de 
högre nivåerna inom det svenska näringslivet. Företagsledningarna i 99% av företagen 
var klart mansdominerade och i 56% av företagen bestod ledningen av enbart män.37 
För att en styrelse skall betraktas som mansdominerad skall minst 60% av ledamöterna 
vara män. Kvinnor såg på detta problem som ett lönsamhetsproblem medan män 
generellt såg på det som ett kvinnoproblem, ett problem som de inte hade något att göra 
med. Män trodde inte att kvinnor ville bli chefer, en uppfattning som inte delades av 
kvinnliga företagsledare. Män grundade sina uppfattningar på föreställningar, medan 
kvinnor grundade sina uppfattningar på erfarenheter.38  
 
Något som återkommer gång på gång genom hela undersökningen är mäns okunskap 
om betydelsen av kön inom arbetslivet. Män hade föreställningar om kvinnor som inte 
alls stämde överens med kvinnors egna beskrivningar. Män såg det även som självklart 
att de visste hur en ledare skall vara och att de hade tolkningsföreträde för hur 
organisationer skulle drivas. För manliga ledare var kompetens ett nyckelord, men trots 
detta fokus på kompetens lyckades män sällan med att se kvinnor och kvinnors 
kompetens.39 
 
Kvinnor såg kritiskt på det sätt som män leder organisationer, dock var kvinnor dåliga 
på att framföra denna kritik utan diskuterade den mest bakom lykta dörrar. Detta för att 
undvika skapandet av problem. Män på ledande positioner var ofta helt ovetande om 
denna kritik.40 
 
Kvinnor som når högre positioner blir ofta den enda kvinnan, eller en av få kvinnor på 
den nivån. Det leder till att kvinnan blir en minoritet ibland de övriga medlemmarna av 
organisationen, männen. Denna position som kvinnan då hamnar i kallar Moss Kanter 
för ”token”-position, dvs. att kvinnan blir en avvikare. Det är något som kan leda till 
problem, hinder för kvinnan som vill fortsätta sin karriär uppåt. Att befinna sig i en 
avvikandeposition ger upphov till främst tre typer av strukturella effekter: synlighet, 
kontrast och assimilering.  
 
Synligheten innebär att kvinnan uppmärksammas mer då hon syns mer än resterande 
delar av organisationen. Detta kan först upplevas som positivt, men för många kvinnor 
är detta mycket stressande, då pressen av att prestera sitt allra bästa blir konstant. 

                                                 
35 SOU 1994:3, Sid. 7 
36 SOU 1994:3, Sid. 8 
37 SOU 1994:3, Sid. 125 
38 SOU 1994:3, Sid. 126 
39 SOU 1994:3, Sid. 127-128 
40 Ibid. 
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Dessutom ses inte kvinnans prestationer som något presterat av en individ, utan som en 
prestation av kvinnor som kategori i allmänhet.41 
 
Kontrasten som uppstår vid kvinnlig minoritet innebär att männen, som är majoriteten, 
blir medvetna om sin egen kultur då de helt plötsligt får något annat att jämföra med. 
Det kan leda till att männen blir rädda för att förlora sin kultur, vilket resulterar i att de 
börjar att överdriva skillnaderna mellan majoritet och minoritet. Dessa påvisningar av 
skillnaderna leder till att kvinnan tvingas anpassa sig till majoritetens kultur och gång 
på gång tvingas bevisa sin lojalitet emot majoriteten samt se till att ingen annan kvinna 
kommer in i organisationen. Kvinnan blir alltså en så kallad ”gatekeeper” för att hålla 
främmande kulturer borta, dvs. hålla andra kvinnor borta.42 
 
Assimilering och stereotyper är något som en kvinna, som kommer in på en 
mansdominerad arbetsplats, måste lära sig att hantera. Assimilering innebär att en 
avvikare aldrig kan vara individ, en avvikare blir istället bedömd utifrån stereotyper och 
generaliseringar om kvinnor. Det leder till att kvinnor tvingas in i roller som kan 
upplevas som starkt begränsande, som i sin tur blir ett slags motstånd till den kvinnliga 
närvaron i organisationen. Exempel på detta är när den kvinnliga chefen blir misstagen 
för att vara sekreterare eller assistent på företaget.43 
 
 

3.1.4 Mäns inställning till förändring 
Att männen besitter makten i vårt samhälle råder det inga tvivel om, det räcker med att 
se till könsfördelningen i ledningsgrupper och styrelser så ser man en tydlig bekräftelse 
på detta. T.ex. är 93% av styrelserna inom privat sektor mansdominerade.44 Det verkar 
heller inte som att män i allmänhet har några planer på att försöka ändra på denna 
situation. Eftersom de befinner sig i denna situation så har de ett klart övertag i 
samhället. Cynthia Cockburn är en forskare som diskuterat ämnet, varför män skulle 
vara intresserade av att bibehålla sin maktställning. Hon har i sin forskning kommit 
fram till att det finns ett starkt motstånd emot förändringar förankrat inom 
organisationer, då främst inom mansdominerade organisationer. Detta beror på att män 
tjänar mer pengar på arbetsmarkanden, samtidigt som kvinnor utför den mesta delen av 
det obetalda hemarbetet. Det innebär att genomsnittsmannen har både mer pengar och 
fritid än genomsnittskvinnan. Dessutom har män högre status inom arbetslivet vilket 
ofta leder till en högre status inom samhället.45 
 
Denna motvilja till förändring som vi talar om ovan kan yttra sig på flera olika sätt, 
t.ex. som oviljan att anställa kvinnor eller låta kvinnor klättra i hierarkierna. I den 
statliga utredningen ifrån 1994, ”Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap”, finns 
det ett flertal exempel på manliga chefer som har svårigheter att få in kvinnor i 
organisationen. Deras förklaringar till detta varierar, här följer några citat ifrån 
utredningen: 

 

                                                 
41 SOU 1994:3, Sid. 21 
42 SOU 1994:3, Sid. 22 
43 Ibid. 
44 SOU 2003:16, Sid. 20 
45 SOU 1994:3, Sid. 32 
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”Kvinnor vill inte, vågar inte, är borta med barn. Dom är ur rotationen helt enkelt. 
Dom får acceptera.46” 

 
”Man kan inte förbjuda kvinnor att bli med barn.47” 

 
”En kvinna kan inte vara chef, den uppfattningen finns……hos andra.48” 

 
”Jag har letat efter en kvinna till min styrelse då många har påpekat att det inte ser bra 

ut att vi inte har någon, men jag har inte hittat någon kompetent.49” 
 

”Som man skulle jag önska att kvinnor skulle falla in på ett mer naturligt sätt.50” 
 
 
Det finns alltså en mängd förklaringar, eller snarare bortförklaringar, till varför män 
inte får in fler kvinnor i organisationerna, dvs. deras ovilja till förändring. Men trots 
denna negativa inställning ifrån mäns sida anser utredarna Wahl, Franzén m.fl. att det 
går att åstadkomma förändring eftersom det finns många goda idéer om hur detta skall 
gå till, inte minst ibland kritiska kvinnor. Men för att kunna genomgöra något sådant 
krävs de rätta resurserna och kunskaperna, vilket det än idag tyvärr råder brist på.51 
 
I mars 2002 tog Sveriges regering ännu ett beslut om att genomföra en utredning 
angående jämställdheten inom näringslivets ledningar och styrelser. Detta som en 
uppföljning på den statliga utredning som utfördes 1994, ”Mäns föreställningar om 
kvinnor och chefskap”. Utredningen som påbörjades under 2002 gick under namnet, 
SOU 2003:16 ”Mansdominans i förändring, om ledningsgrupper och styrelser”.  Även 
denna utredning utfördes av Anna Wahl, Christina Franzén m.fl.52 
 
De fann i denna utredning att det fortfarande är sned könsfördelning på de högre 
posterna inom arbetslivet. Utredningen visade att hela 87% av de deltagande företagen 
hade mansdominerade styrelser. Än värre såg det ut då endast företag ur den privata 
sektorn granskades, inom denna sektor var hela 93% av styrelserna mansdominerade.53 
Visserligen är detta en minskning sedan utredningen som utfördes 1993, då hela 99% 
av styrelserna inom den privata sektorn var mansdominerade. Men fortfarande är denna 
siffra hissnande hög i ett samhälle som vi ofta ser på som jämlikt.54 Det skall även 
nämnas att en stor majoritet av de kvinnor som sitter på styrelseposter är fackliga 
representanter och har fått sina platser på grund av detta.55 
  

3.1.5 Manlig homosocialitet 
I vårt samhälle anses mannen vara normen och genom detta har mannen fått en stor 
inverkan på ledarskapet i vårt samhälle, vilket gör det svårare för kvinnor att bli 
                                                 
46 SOU 1994:3, Sid. 61 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 SOU 1994:3, Sid. 67 
51 SOU 1994:3, Sid. 129 
52 SOU 2003:16, Sid. 3 
53 SOU 2003:16, Sid. 245 
54 SOU 1994:3, Sid. 125 
55 SOU 2003:16, Sid. 246 



 12 

accepterade som ledare.56 Ytterligare en faktor som gör det svårare för kvinnor att 
avancera är den manliga homosocialiteten inom organisationen. Denna homosocialitet 
innebär att manliga chefer föredrar att rekrytera, kommunicera och rådgöra med andra 
män. Kort sagt står den manliga homosocialiteten för att män väljer män därför att de 
känner sig mer bekväma i något som de finner bekant, som t.ex. kön, utbildning, 
bakgrund, ras osv. Denna homosocialitet bidrar till att kvinnor lämnas utanför då 
viktiga beslut skall fattas och inte heller får viktig information.57 Den manliga 
homosocialiteten kan vara ett utlopp av att män känner sig osäkra då de har personer i 
sin omgivning som inte riktigt kommunicerar på samma sätt som de själva. Detta gör 
att det mycket lättare kan uppstå missförstånd och obekväma situationer.58 
  
Kanter tar upp den manliga homosocialiteten i sin bok ”Men and Women of the 
Corporation”. Hon påstår där att den manliga homosocialiteten beror på den osäkerhet 
som präglar de manliga chefernas tillvaro. För dem är social och könsmässig likhet 
mycket viktig, främst på grund av den situation som de befinner sig i. De individer som 
kommer in i organisationen och inte passar in i den homogena chefsgemenskapen 
placeras på de positioner som anses karaktäriseras av mindre osäkerhet. Främst händer 
detta kvinnor som inte passar in på grund av sitt kön, de placeras på någon post som ger 
dåliga chanser till avancemang och en liten handlingsfrihet.59 Även kvinnor inom 
organisationer har en typ av homosocialitet men dock inte lika stark som den manliga.60 
 
Den manliga homosocialiteten är en av anledningarna till att det bildas så kallade 
glastak för kvinnor. Dessa glastak innebär att det vid en första anblicken ser ut som om 
alla inom organisationen har lika möjligheter till avancemang. Men i själva verket ser 
verkligheten annorlunda ut. Kvinnor kan bara nå till en viss nivå inom organisationen, 
aldrig ända upp till toppen. Det som stoppar kvinnorna är den manliga 
homosocialiteten, det faktum att män väljer män, inte kvinnor.61 
 
 

3.1.6 Att arbeta bland myter och fördomar 
Det förekommer skillnader i mäns och kvinnors uppfattningar om hur vanligt det är 
med diskriminering. De flesta männen brukar anse att det råder lika villkor, medan 
kvinnorna anser att villkoren är olika.62 Det beror mycket på att kvinnorna sällan tar 
upp problemen med männen, av rädsla för att problemen ska tillskrivas dem själva 
istället för organisationen. Det finns även forskning inom segregation som visar på hur 
nya uppdelningar kan uppstå när det gäller fysiska platser, positioner och yrken när 
kvinnor kommer in i tidigare mansdominerande yrken.63 Det skapas ofta ett motstånd i 
organisationer mot förändringar som syftar till att bryta könsordningen.64 Det finns två 

                                                 
56 Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Linghag Sophie, Det ordnar sig - teorier om organisation och 
kön, 2001, Sid. 114 
57 Avoite Leena, Chefer ur ett genuskulturellt perspektiv, 1998, Sid. 78 
58 Avoite Leena, Sid. 79 
59 Moss Kanter Rosabeth, Men and Women of the Corporation, 1977, Sid. 47-68 
60 Avoite Leena, Sid. 78 
61 Herngren Maria, Swedenmark Eva, Wennström Annica, Krossa glastaket - Makthandbok för kvinnor, 1998, 
Sid. 10-30 
62 Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Ironi & sexualitet Om ledarskap och kön, 1998, Sid. 33 
63 Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Sid. 34 
64 Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Sid. 113 
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viktiga faktorer som påverkar kvinnors ledarskap, de strategier som varje enskild 
kvinna använder och de tolkningar som omgivningen gör av henne.65 
 
Ofta sägs det att bristen på kvinnliga chefer beror på att kvinnor inte har tillräcklig 
tilltro till sig själva. Med andra ord hindrar kvinnor sig själva från att göra karriär 
genom sitt dåliga självförtroende. En annan vanlig myt är att kvinnor inte är tillräckligt 
kompetenta.66 Ofta säger kvinnor att de inte kan, när de egentligen kan. Enligt Barbro 
Dahlbom-Hall beror det på att det inte finns något godkänt beteende för hur en kvinna 
ska bete sig i arbetslivet. Hon menar att en kvinna måste hitta sitt eget beteende och 
kombinera det med en uppfattning om vad det innebär att vara en kvinna. På så sätt 
görs en avgränsning mot det andra könet. Om män tillåts definiera vad kvinnlig innebär 
så stannar det vid att kvinnor är flickor.67 Då hindras den kvinnliga personligheten från 
att växa och man kan fastna i rollen som en söt och tyst flicka.68  
 
Kvinnor kan även fastna i rollen som morsa gentemot männen. Det innebär att kvinnan 
själv i fråga inte kommer att klättra i karriären utan att hon endast hjälper mannen.69 
Män som själva är osäkra kan dölja det bakom en självsäker mask som innebär att de 
söker sig till män som är lika dem själva och kan stötta deras dåliga självkänsla. Dessa 
män anser att deras sätt att agera är det enda rätta och har ett behov av att ha kvinnor 
bakom sig som kan men som inte tror att de kan. Ofta uppmuntras kvinnorna att stanna 
på sina poster, eftersom de outtalat, men underförstått inte är tillräckligt kunniga. Men 
samtidigt behövs de där just därför att de är så kunniga.70 Så en viktig anledning till att 
många kvinnor inte klättar i karriären är det egna kvinnoföraktet.71 
 
När det gäller rekrytering och karriärsutveckling är det en myt att dessa grundas på 
sakliga bedömningar. I verkligheten bygger det på stereotypa föreställningar om män 
och kvinnor. I en del organisationer är mäns identitet bunden till att de äger 
organisationen och att de är självskrivna för chefsposter. När det kommer in kvinnor i 
en sådan organisation och ska leda så rubbas för männen tron på att det finns ett 
speciellt förhållande mellan dem och organisationen. En sådan maskulin kultur kan på 
det sättet få kvinnor att känna sig utanför, för tanken på att kvinnor ska leda över 
männen går inte.72 Kvinnor stöter fortfarande på motstånd och problem i dag därför att 
samhället ännu inte har vant sig vid att kvinnor kan ha makt och vara viktiga chefer.73 
Förväntningarna på chefsrollen stämmer inte överens med förväntningarna på 
kvinnorollen. Det kan skapa problem för både omgivningen och kvinnorna själva.74 
Istället för att knyta kompetens till person, knyter man det till kön. Det är emellan män 
valet sker och man väljer den kompetentaste mannen.75 Ofta utsätts kvinnor för ett 
omedvetet förtryck. Hon får jämt höra att hon är ett undantag och att hon inte är som 

                                                 
65 Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Sid. 110 
66 Dahlbom-Hall Barbro, Lära kvinnor chefa män, 1996, Sid. 44 
67 Dahlbom-Hall Barbro, Sid. 47 
68 Dahlbom-Hall Barbro, Sid. 51 
69 Dahlbom-Hall Barbro, Sid. 60 
70 Dahlbom-Hall Barbro, Sid. 48-49 
71 Dahlbom-Hall Barbro, Sid. 35 
72 Dahlbom-Hall Barbro, Sid. 68-69 
73 Arhén Gunilla, Dagens kvinnliga chefer Varken änglar eller häxor, 1996, Sid. 21-22 
74 Arhén Gunilla, Sid. 38-39 
75 Dahlbom-Hall Barbro, Sid. 99 
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andra kvinnor. Det kvinnliga nedvärderas och hon får egentligen inte lov att vara 
kvinna.76 
 
Kvinnor kan vara rädda för att bli anklagade för att ha utnyttjat sin sexualitet för att 
göra karriär och kan därför känna skam för sin sexualitet.77 Ofta tvingas kvinnorna på 
väg mot toppen utveckla könsneutrala personligheter, för ve den kvinna som spelar på 
sin ”sex appeal” eller för ett ögonblick misstänks för att göra det. För att ge ett 
exempel: 

 
”En kvinnlig ingenjör och arbetsledare som avvisade närmanden från en av sina 

manliga underställda blev så småningom utmobbad av hela den manliga gruppen. Hon 
ansågs inkompetent att leda arbetet, och fast hon själv uppfattade att mobbingen 

initierats av den man som hon avvisat, som en hämnd, så kunde hon aldrig bevisa detta 
och fick nöja sig med omplacering till en tjänst med lägre status.78” 

 
På många arbetsplatser undviker man att föra informella diskussioner med kollegor av 
det motsatta könet, för att det skulle kunna uppfattas som opassande. Denna rädsla för 
informella kontakter med det motsatta könet utgör ett skydd för kvinnor och gör att de 
blir respekterade. Men det innebär även ett hinder i kvinnornas karriär, eftersom de på 
så sätt missar mycket av den informella informationen i denna miljö som domineras av 
manliga chefer och män. För karriärsutveckling inom organisationen är det viktigt med 
mentorskap och spontana vänskapsförhållanden, men mentorskap och vänskap mellan 
personer av olika kön och på olika nivåer i företaget kan lätt bli något misstänksamt.79 
 
Enligt Wahl, Holgersson & Höök finns det tre strategier kvinnor kan använda i sitt 
ledarskap för att förhålla sig till könsordningen. Den könsneutrala strategin innebär att 
kvinnan förnekar könets betydelse i organisationen och uppträder könsneutralt och den 
positiva strategin innebär att kvinnan framhäver fördelarna med att vara kvinna framför 
nackdelarna.80 Men ingen av dessa strategier utmanar på riktigt könsordningen som 
omvärldsstrategin, då den könsneutrala strategin ser kvinnor som en kompletterande 
resurs och den positiva strategin ser kvinnor som en annorlunda resurs. Med 
omvärldsstrategin tar sig kvinnorna själva rätten att uttolka världen och det innebär att 
kvinnor kräver att bli respekterade både som kvinnor och som ledare. Det är därför den 
strategi som faktiskt kan leda till förändring av själva könsordningen.81 
 
 

3.1.7 Det obetalda arbetet 
Inom vårt samhälle utförs det dagligen en mängd obetalt arbete, en stor del av detta 
arbete består av det s.k. hemarbetet. Det innefattar allt arbete som vi utför i vårt hem, 
som t.ex. att tvätta, städa, laga mat. Med andra ord allt det vi behöver göra för att ha ett 
fungerande liv. Traditionsmässigt är det ett kvinnligt arbete, något som hänger kvar 
sedan den tiden då mannen stod för förvärvsarbetet i familjen och kvinnan stannade i 
hemmet. Men som vi tidigare har nämnt så har detta de senaste decennierna förändrats. 

                                                 
76 Dahlbom-Hall Barbro, Sid. 100 
77 Dahlbom-Hall Barbro, Sid. 137 
78 Ottar, Sex på jobbet Om attraktion och trakasserier, Nr 4 /1988, Sid. 7-8 
79 Ottar, Sid. 9 
80 Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Sid. 110-112 
81 Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Sid. 114-115 
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Kvinnor förvärvsarbetar i nästan lika stor utsträckning som män i Sverige. Enligt den 
statliga utredningen ifrån 2003, SOU 2003:15 Mansdominans i förändring om 
ledningsgrupper och styrelser, förvärvsarbetar hela 79% av kvinnorna i Sverige och 
84% av männen.82  
 
Det är följaktligen i princip nästan lika många kvinnor som män som förvärvsarbetar, 
men trots detta utförs majoriteten av hemarbetet fortfarande av kvinnor. Allt eftersom 
könsfördelningen blivit mer jämn på arbetsmarknaden så borde en efterföljande effekt 
bli att även hemarbetet blir mer jämt fördelat mellan de båda könen, men detta har 
alltså icke skett. Professor Töres Theorell vid Karolinska institutionen i Solna, utförde 
för en tid sedan en undersökning där ca 1300 enkätsvar ifrån högutbildade män och 
kvinnor, som alla arbetade heltid, granskades. Denna undersökning visade att 
genomsnittskvinnan idag lägger ner 6,5 timmar mer på obetalt arbete i veckan än vad 
genomsnittsmannen gör. Alltså nästan en hel normal arbetsdag mer än vad män gör. 
Undersökningen visade även att män i genomsnitt lägger ner två timmar mer än kvinnor 
på sitt ordinarie betalda arbete i veckan.83  
 
En liknande undersökning genomfördes 1990 och resultaten ifrån den undersökningen 
har jämförts med de senaste resultaten. Det som är förvånansvärt är att resultaten är 
väldigt lika. Så i princip har inget skett med jämställdheten på femton år då det gäller 
hemarbetet, det obetalda arbetet. Detta leder till att kvinnor i allt större utsträckning blir 
mer stressade och pressade både på och utanför arbetet, det hela blir alltså ett slags 
hinder för kvinnor.84 
 
Statistik visar att endast 13% av de svenska sammanboende paren har vad som skulle 
kunna betecknas som en jämställd fördelning av arbetet i hemmet. I det jämställda 
hushållet är fördelningen av de tre mest tidskrävande sysslorna dvs. matlagning, tvätt 
och städning lika.85 Det finns studier som visar att två av tre kvinnliga chefer uppskattar 
familjen som ett hinder för att klättra i karriären, samt att kvinnliga chefer i större 
omfattning är ogifta och har inga eller färre barn än både manliga chefer och kvinnor på 
lägre befattningar.86 
 
 
3.2 Teoretiska ramverk 
 

3.2.1 Feminismen 
 

3.2.1.1 Definition 
Feminism är ett begrepp som funnits en längre tid idag, men det är först under det 
senaste decenniet som det på allvar kommit att uppmärksammas inom politiska 
sammanhang.87 Men i och med denna uppmärksamhet inom politik och media, genom 
t.ex. etableringen av Feministiskt Initiativ som ett politiskt parti, har definitionen av 
                                                 
82 SOU 1993:16, Sid. 19 
83 http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,2789,719557,00.html, 2005-10-26 
84 http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,2789,719557,00.html, 2005-10-26 
85 Dreber Anna, Wallace Björn, Villkor för kvinnor i karriären En internationell jämförelse, 2004, Sid. 40-41 
86 Dreber Anna, Wallace Björn, Sid. 45 
87 Gemzöe Lena, Feminism, 2004, Sid. 11 
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begreppet feminism blivit allt mer diffus. Därför tänker vi här redogöra för vad som gör 
en människa till feminist och med det visa vad feminismen står för. 
 
”En feminist är en person som anser att 1) kvinnor är underordnade män och 2) att 
detta förhållande bör ändras”.88  
 
Det finns många olika riktningar inom feminismen som är fokuserade på olika saker. 
Men definitionen ovan kallar vi för en ordboksdefinition, då den kortfattat ringar in det 
som är gemensamt för alla riktningar inom feminismen.89  
 
 

3.2.1.2 Arbetsdelning mellan könen 
Feminismen i sin helhet är alltså överens om att det på något sätt är skillnad emellan att 
vara kvinna och att vara man i vårt samhälle, eftersom kvinnan anses vara underställd 
mannen ur olika perspektiv. Det gäller även inom arbetslivet när det kommer till 
arbetsdelningen mellan de båda könen. Enligt en del feminister är det denna 
arbetsdelning emellan könen som är grunden till den könsordning som idag råder i vårt 
samhälle. De första antropologerna som kom upp med denna benämning, könsordning 
samt genussystem, var Lévi-Strauss och Rubin. De hävdade bland annat att kvinnors 
underordning ligger i samhällets sätt att organisera sexualitet och reproduktion. 
 
Lévi-Strauss menar att när ett kön tillskrivits en viss typ av arbetsuppgift så betyder det 
samtidigt att just denna arbetsuppgift blivit förbjuden mark för det andra könet.90 Det 
kan med andra ord även uttryckas som att eftersom mannen enligt tradition har haft en 
given ledarroll inom näringslivet, så innebär det samtidigt automatiskt att det är 
olämpligt att en kvinna besitter en sådan roll, vilket kan leda till motstånd ifrån 
omgivningen. Arbetsdelningen mellan könen kan alltså ses som ett förbud emot att män 
och kvinnor kan vara lika. Ett förbud som förstärker de rent biologiska skillnaderna 
mellan könen och skapar dem som sociala kategorier.91 
 
 

3.2.1.3 Män och feminism 
Att feminismens framfart hade gått mycket fortare fram om männen hade tagit till sig 
den, är något som är relativt uppenbart. För alla förändringsprocesser går fortare i fall 
alla medborgare tar till sig förändringen, jämfört med om inte ens hälften gör det. 
Faktum är att om män i större utsträckning tagit till sig feminismen och insett vikten av 
att skapa ett jämställt samhälle, så hade det automatiskt lett till att kvinnor i allt större 
utsträckning hade kunnat göra karriär och få ledande positioner i samhället, motståndet 
hade varit mindre.92 
 
Mäns förhållande till feminism är ett ämne som ständigt cirkulerar inom den 
feministiska debatten, dock sker denna debatt ganska undanskymt. För även om män 
har velat ta del av feminismen så har de kanske inte alltid varit välkomna. Arbetet med 
                                                 
88 Gemzöe Lena, Sid. 13 
89 Gemzöe Lena, Sid. 14 
90 Gemzöe Lena, Sid. 85-86 
91 Gemzöe Lena, Sid. 87 
92 Gemzöe Lena, Sid. 144 
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att frigöra sig ifrån de förtryckande mönstren som sexismen skapat, är något som 
feminister i emellanåt menat att kvinnor måste klara av på egen hand. Samtidigt som 
insikten finns om att män endast är en tillfällig fiende, eftersom männens ställning i 
samhället kommer att förändras i och med att kvinnans situation förändras. En annan 
mycket speciell synvinkel på feminismens förhållande till män är att kvinnor, till 
skillnad emot andra förtryckta grupper, lever i nära relation till de överordnade – de 
sover med fienden.93 
 
Finns det då någon förklaring till varför män inte har tagit till sig feminismen i större 
utsträckning än vad de har gjort? Mansforskaren Michael Kimmel har tagit sig an detta 
problem och kommit fram till att män generellt sett, är rädda för feminismen. Ett skäl 
till detta kan vara att män inte känner igen sig i den generella feministiska 
beskrivningen av män som personer med makt och stort inflytande. Män som grupp har 
makt över kvinnor, men många män är underordnade andra män i och med t.ex. 
etnicitet, sexualitet, ålder etc. Kimmel menar att mäns känsla av maktlöshet är kopplad 
till tanken om att män i kraft av att de är män har rätt till makt och privilegier, vilket de 
i praktiken dock ofta saknar. Det är just dessa anspråk på makt som feminismen 
attackerar och som i sin tur gör att män blir defensiva.94  
 
Kimmel påstår vidare att mäns rädsla för feminismen även är förankrad i homofobi, 
dvs. rädslan, skräcken för homosexualitet. Att en man sympatiserar med feminismen 
ses som en förlust av manlighet då manlighet är synonymt med heterosexualitet. Alltså 
försvinner en del av manligheten vid sympatisering med feminismen, 
heterosexualiteten ger plats åt homosexualiteten och i och med det så har homofobin 
slagit till.95 
 
Andra anledningar till mäns ointresse och rädsla för feminismen behöver nödvändigtvis 
inte bara ha att göra med mäns rädsla för att förlora makten, utan kan även bygga på 
den enkla grunden att feminismen inte handlar om män. Om män är överflödiga, helt 
enkelt betydelselösa i den feministiska världsbilden, då blir det en världsbild som män 
inte känner igen sig i.96   
 
Slutligen vill Kimmel säga att män som vill stödja feminismen gör detta på bästa sätt 
genom att vara dess stödpatrull och inse att män är en del av den feministiska 
revolutionen men inte dess viktigaste del. Uppgiften för män som sympatiserar med 
feminismen blir istället att göra feminismen mer begriplig för män i allmänhet.97  
 
 

3.2.2 Teorier för att förändra 
Nina Björk diskuterar i sin bok ”Under det Rosa täcket” hur kampen för att övervinna 
de hinder och svårigheter kvinnor idag möter kan föras framåt. Enligt henne finns det 
huvudsakligen tre olika ståndpunkter för hur denna kamp kan genomföras. 
 

                                                 
93 Ibid. 
94 Gemzöe Lena, Sid. 145 
95 Gemzöe Lena, Sid. 146 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
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• Man kan hävda att det inte finns några skillnader mellan män och kvinnor och 
att båda könen är lika. 

• Ett betonande kan göras på att det finns skillnader mellan könen, där dessa 
skillnader framhävs som positiva. 

• Slutligen finns det en riktning på feminismen som helt vill upplösa begreppen 
män och kvinnor. 

 
Björk själv stödjer den sista uppfattningen, då hon anser att feminismen bör kämpa för 
att termen kvinna inte ska betyda mer än sin definition. Begreppet kvinnlighet är en 
kulturell konstruktion som innehåller mycket mer än att bara vara kvinna. Förr betydde 
begreppet t.ex. att man inte hade rösträtt eller inte fick studera på universitetet. Än idag 
innebär det en rad begränsningar, även om dessa begränsningar inte är lika synliga som 
förr. Om ordet kvinna inte innebar mer än sin definition, så skulle det inte längre kunna 
forma våra liv som det gör i dag. 
 
Björk menar att en viktig orsak till att makten idag fortfarande inte är lika uppdelad 
mellan könen är att ofta hänvisar man till en naturens ordning som människan inte har 
möjlighet att påverka.98 Det är just det man gör inom livmodersfeminismen, även kallad 
den biologiska feminismen. Då hävdar man att det finns naturligt medfödda egenskaper 
som skiljer sig åt hos män och kvinnor och som bör framhävas. Deras lösning är att 
förändra värderingarna.99 
 
Det är livmodersfeminismen som är störst idag, men den kan inte förändra vare sig 
kvinnor eller mäns roller och det är därför den är så omtyckt enligt Björk.100 
Hon menar att det är fel att hänvisa till naturen, för den framträder endast vid en 
människas tolkning av den, en värdering.101 Så här skrev Simone de Beauvoir i sin bok 
”Det andra könet” 1949: 

 
”Man säger att kvinnligheten är i fara. Man uppmanar oss att vara kvinnor,  

förbli kvinnor och att bli kvinnor. Varje kvinnlig varelse är alltså inte nödvändigtvis 
 en kvinna, hon måste vara delaktig i denna mystiska och hotande realitet som  

kallas kvinnlighet.102” 
 
Kvinnlighet påstås vara en naturlig del av varje kvinnas identitet, dock är det på samma 
gång något hon ständigt måste lära sig.103 Det är en motsättning, då det finns i hennes 
inre, men samtidig måste skapas med en kulturell mask.104 Men med det menar inte 
Björk att det finns en sann kvinnlighet som förtrycks av denna maskerad, utan hennes 
kritik handlar om den falska kopplingen mellan naturlighet och kvinnlighet samt att 
kvinnan blir detsamma som skönhet, sexighet och kropp.105 
 
Björk hävdar vidare att livmodersfeminismen begränsar kvinnors liv. För även om det 
kvinnliga uppvärderas, så blir vi redan från födseln puttade i en viss riktning, en 

                                                 
98 Björk Nina, Under det rosa täcket Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier, Sid. 11-16 
99 Björk Nina, Sid. 43-44 
100 Björk Nina, Sid. 39 
101 Björk Nina, Sid. 57 
102 Björk Nina, Sid. 21 
103 Björk Nina, Sid. 16 
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naturlig riktning. Det kan endast leda till ett förstärkande av könsrollerna, där vi inte ser 
skillnaderna som en konsekvens av att vi lever i ett patriarkat.106 Dessutom är det 
omöjligt att behålla det vi kallar kvinnligt och på samma gång ge det likvärdig status 
med manligt, för kvinnligt får endast sin mening som underordnat till manligt.107 
 

                                                 
106 Björk Nina, Sid. 69 
107 Björk Nina, Sid. 43 
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4. ANALYS AV EMPIRISKT MATERIAL 
I detta avsnitt kommer vi att presentera och analysera det empiriska material som vi 
tagit fram genom de intervjuer vi genomfört med kvinnliga ledare/chefer. Vi börjar med 
en kort presentation av respondenterna. Sedan presenterar vi under olika rubriker det 
empiriska materialet vi har samlat in och jämför det med teorierna vi har tagit upp. 
 
 
4.1 Respondenterna 
Vår empiriska studie är baserad på fem intervjuer som vi genomfört med framstående 
kvinnliga chefer/ledare i vårt samhälle. Här följer en kort presentation av dessa fem 
respondenter: 
 

• Kristina Landgren, 35 år. 
Landslagstränare för herrarnas landslag i innebandy. Tidigare tränare för Pixbos 
herr- och damlag samt tränare för damernas landslag i innebandy. 
 

• Karin Söderman, 24 år. 
Producent samt projektledare på Voice TV. Har tidigare arbetat som producent 
på MTV. 
 

• Therese Mattsson, 47 år. 
Chef för Svenska Rikskriminalpolisen. Började sin karriär på länsstyrelsen gick 
sedan vidare till polissekreterare, polismästare och biträdande huvudenhetschef 
vid säkerhetspolisen. 
 

• Liselotte Lööf, 38 år. 
VD samt grundare för/av Liselotte Lööf AB. Arbetade en tid inom familjens 
företag inom renhållningsbranschen, innan hon 1991 startade sitt eget företag 
inom samma bransch. 

 
• Åsa Sundberg, 46 år. 

Venture manager och partner på IT-Provider. Har 17 års erfarenhet ifrån Telia 
där hon bland annat suttit som VD för Telia Engineering. 

 
 
4.2 Likvärdig behandling 
Respondenterna vi har intervjuat arbetar alla i helt skilda sektorer och arbetsfält, men 
trots detta så arbetar de alla i någon form av manlig dominans. Kristina Landgren är ett 
slående exempel på en kvinna som arbetar i en miljö som är totalt mansdominerad. Som 
landslagstränare för herrarnas innebandylag så är hon ensam kvinna ibland 23 män. 
Men hon upplever inte detta som något problem, utan trivs väldigt bra med sin 
arbetssituation. Även Åsa Sundberg är ensam kvinna på ledningsnivå inom IT-
Provider, dock finns det andra kvinnor längre ner i organisationen som har 
administrativa uppgifter. Liselotte Lööf är en av mycket få kvinnliga chefer i Sverige 
när det kommer till renhållningsbranschen. Även hennes företag är starkt 
mansdominerat, då endast tio stycken av totalt 150 anställda är kvinnor. Den av våra 
respondenter som arbetar inom den mest jämställda organisationen är Karin Söderman. 
På hennes arbetsplats är ungefär 30% av de anställda kvinnor, dock är hon den enda 
kvinnan på producentnivå. 



 21 

 
Eftersom respondenterna arbetar inom starkt mansdominerade organisationer har de i 
och med det fallit offer för den manliga homosocialiteten, som vi tog upp i teorin. Den 
manliga homosocialiteten innebär att män väljer män och i och med det utestänger 
kvinnor ur sammanhanget.108 Denna orättvisa behandling verkar emellertid vara något 
som de kvinnliga cheferna vi har intervjuat sällan har upplevt som ett problem. Det 
anser vi är helt naturligt, eftersom samtliga av respondenterna redan har gjort karriär 
och är invalda i makten. Som vi tog upp i teorierna undviker kvinnor ibland att ta upp 
problem av rädsla för att problemen ska tillskrivas dem själva istället för 
organisationen.109 Vi är av åsikten att det är högst möjligt att kvinnorna kan ha upplevt 
den manliga homosocialiteten innan de hamnade på de positioner de idag har, men att 
de kanske har förträngt motståndet eller valt att glömma det. Det är kanske lättare att 
släppa problemen än att må dåligt över dem. 
 
Då respondenterna som sagt arbetar på starkt mansdominerade arbetsplatser så är det i 
högsta grad angeläget att studera hur dessa kvinnor blir behandlade jämfört med sina 
manliga kollegor. Fyra av fem säger att de blir behandlade på ett likvärdigt sätt som 
männen i organisationen. Karin Söderman är den som inte anser sig bli likvärdigt 
behandlad som sina manliga kollegor. För att ge exempel på detta nämner hon bland 
annat att hon inte har lika stor auktoritet som sina manliga kollegor och att hon har vid 
ett flertal tillfällen har blivit tagen för att vara assistent vid intervjuer och inspelningar. 
Men här är det viktigt att lägga till att hon dessutom är den yngsta av respondenterna. 
Så hur hon har behandlats behöver inte nödvändigtvis enbart bero på att hon är kvinna, 
utan kan även bero på att hon är yngre, eller på en kombination av dessa båda faktorer. 
Somliga anser nog att en chef ska vara äldre och ha mera livserfarenhet, då kan det vara 
svårt att se en yngre kvinna som chef. 
 
Det visade sig att majoriteten av respondenterna i vår studie faktiskt har större problem 
med kvinnliga medarbetare än manliga. Karin Söderman nämner att bristen på 
auktoritet främst förekommer bland de kvinnliga medarbetarna, att de i allmänhet har 
svårare att ta order ifrån henne än vad männen har. Hon bedömer att män har lättare att 
ta till sig hennes ledarskap, då det blir mer imponerade av henne och hennes 
kompetens. Karin har stött på problem då hon haft kvinnliga praktikanter. Det har 
handlat om kvinnor som varit äldre än hon själv och som inte har klarat av att ha en 
yngre kvinna till chef. Det har lett till att praktikanter blivit tvungna att lämna företaget 
då de inte kunnat acceptera Karin som chef. För att ge fler exempel så menar Åsa 
Sundberg att det är svårare att få bra support av kvinnor än av män och att hon därför 
har undvikit att arbeta med kvinnor i den utsträckning det har varit möjligt. Therese 
Mattsson menar att män och kvinnor upplever hennes ledarskap på ett likvärdigt sätt. 
Däremot bedömer hon att män har det lättare då de får mer serverat för sig i karriären 
än vad kvinnor får. Kvinnor förväntas klara sig mera på egen hand. 
 
En första, kanske förutfattad mening hos oss, var att män har svårt att acceptera en ung 
kvinna som chef. Men det verkar som att även kvinnor har svårt att se andra kvinnor 
som chefer. Så kvinnor själva kan även driva på motståndet gentemot andra kvinnor 
genom att uppträda på detta sätt. Det kan bygga på att de själva känner sig instängda i 
att vara kvinna och kanske själva har mött någon form av motstånd. 
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Att kvinnliga ledare i stor utsträckning stöter på det främsta motståndet hos kvinnliga 
medarbetare, var för oss som sagt en stor överraskning. Vi har haft den blåögda tron om 
att precis som män väljer män, så hjälper kvinnor varandra inom arbetslivet. Är detta ett 
tecken på att det faktiskt är kvinnorna i vårt samhälle som har en bristande kunskap om 
feminismen och inte männen frågar vi oss? Ett sätt att komma förbi detta problem, 
kvinnligt motstånd, kan kanske vara att öka kvinnors medvetenhet om kvinnans 
ställning i samhället och de problem som kvinnor möter. 
 
Vi tror även att det kvinnliga motståndet kan bygga på avundsjuka kvinnor emellan. 
Detta på grund av att när en kvinna når en viss position och blir invald av männen, så 
blir hon väldigt speciell, hon blir någon som sticker ut och får mycket uppmärksamhet. 
Hon får det som Moss Kanter kallar en ”token-position”.110 Men om det sedan kommer 
in andra kvinnor i organisationen, så förlorar kvinnan känslan av att vara speciell. Hon 
känner att hennes unika roll som utvald och den uppmärksamhet som medföljer blir 
hotad. Så genom ett motstånd mot andra kvinnor vill hon försvara sig själv och sin 
position. 
 
Motståndet kvinnor emellan kan ta sig uttryck som i Karin Södermans berättelse om 
kvinnliga praktikanter som vägrade att ta order ifrån henne. Kvinnliga medarbetare kan 
uppvisa motstånd gentemot sin kvinnliga chef på grund av avund eller liknande. Det 
motstånd som kvinnliga medarbetare uppvisar mot sin kvinnliga chef, som i t.ex. Karin 
Söderman fall, kopplar vi även till det som forskaren Lévi-Strauss säger om 
arbetsdelning. Han menar att när ett kön tillskrivits en viss typ av arbetsuppgift, så 
betyder det samtidigt att just denna arbetsuppgift blivit förbjuden mark för det andra 
könet.111 Detta kan bidra till kvinnors beteende, då de ser ledarskapet som ett manligt 
område och antingen så kan alla kvinnor ta sig dit eller ingen. 
 
Kristina Landgren säger att hon blir likvärdigt behandlad som männen inom 
organisationen, dock anser hon sig bli hårdare granskad av media än vad t.ex. hennes 
företrädare blev, som var man. Denna hårdare bevakning tror hon har att göra med det 
faktum att hon är kvinna. Therese Mattsson menar att hon tidigare blev särbehandlad på 
grund av att hon var kvinna, men hon anser att detta har förändrats med åren och att 
hon idag behandlas på ett likvärdigt sätt som sina manliga kollegor. De flesta av 
kvinnorna vi har intervjuat verkar anse att de blir jämbördigt behandlade som män. Det 
beror förmodligen på att de har lyckats komma så långt i karriären som de har gjort. De 
har då redan lyckats att bevisa för sin omgivning att de kan och har på så sätt vunnit 
dess respekt.  
 
 
4.3 Likvärdiga möjligheter 
Samtliga av respondenterna har gjort karriär och klättrat inom hierarkierna, men frågan 
är om de anser sig ha samma möjligheter som män när det kommer till fortsatt 
utveckling och avancemang? Både Kristina Landgren och Liselotte Lööf anser utan 
tvekan att de har samma möjligheter och chanser som män. Liselotte Lööf säger till och 
med att inom hennes bransch är det en fördel att vara kvinna. 
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Med utgångspunkt i respondenternas tankar om likvärdiga möjligheter för män och 
kvinnor tycker vi att vissa mönster kan tydas utifrån deras arbetsområden. Både Liselott 
Lööf och Kristina Landgren anser sig ha likvärdiga möjligheter som män. Liselott Lööf 
är egen företagare och Kristina Landgren är idrottstränare. Medan de övriga 
respondenterna som arbetar under lite andra premisser och spelregler, inte anser att det 
är lika självklart med samma möjligheter. 
 
Vår allmänna uppfattning är att kvinnor idag har svårare att avancera och klättra inom 
hierarkierna, men våra respondenter verkar inte ha haft några större erfarenheter av 
detta problem. Karin Söderman är den enda av respondenterna som anser sig stött på 
konkreta problem under sin karriär, detta på grund av att hon har haft svårt att övertyga 
människor om sin kompetens. Men hon tillägger att detta lika väl kan ha att göra med 
hennes unga ålder som det faktum att hon är kvinna. Konsekvensen har blivit att hon 
ständigt känt ett starkt behov av att alltid behöva prestera sitt bästa, för att på så sätt 
kunna bevisa sin kompetens. Men Karin Söderman, Åsa Sundberg och Therese 
Mattsson är alla tre överens om att kvinnor måste arbeta hårdare än vad män behöver 
för att kunna komma vidare i arbetslivet. De säger även att man som kvinna ofta får stå 
som representant för alla kvinnor, detta som en reaktion på att vara minoritet inom en 
organisation. 
 
I teorin tog vi upp assimilering, som innebär att en avvikare som kommer in på en 
arbetsplats inte blir bedömd som individ utan utifrån stereotyper.112 En kvinna får stå 
till svars för alla kvinnor och om en kvinna gör något misstag så är det lätt hänt att det 
tillskrivs alla kvinnor. Det går inte att komma ifrån att man som kvinna ständigt ska 
bevisa sig själva som kompetent i mycket större omfattning än vad man behöver som 
man. Den kvinnliga minoriteten leder dessutom till att kvinnor får större 
uppmärksamhet än män, vilket i sin tur medverkar till att kvinnor blir hårdare 
granskade och därmed ständigt måste prestera sitt allra bästa för att bevisa sig själva 
som kompetenta. 
 
Åsa Sundberg nämner att det finns ett ”glastak” inom de flesta organisationer, som 
innebär att kvinnor i allt större utsträckning måste bevisa sig själva som kompetenta.  
Glastaket är ett fenomen som vi nämner i teorin och som främst bildas genom den 
manliga homosocialiteten. Detta glastak innebär att det vid första anblicken ser ut som 
om alla inom organisationen har lika möjligheter att avancera. Men i själva verket ser 
verkligheten annorlunda ut. Verkligheten ser i stället så ut att kvinnor endast har 
möjlighet att nå upp till en viss nivå och inte ända upp till toppen.113 Men detta verkar 
inte vara ett fenomen som de kvinnliga cheferna vi har intervjuat känner igen sig i. 
Ingen av dem har känt av detta under sina respektive karriärer. De tror inte heller att de 
kommer att stöta på några problem i framtiden då de eventuellt vill avancera, de anser 
sig ha samma möjligheter som sina manliga kollegor. 
 
Åsa Sundberg medger att hon stötte på en del problem i början av karriären när hon 
började komma upp på höga positioner. Då började omgivningen uppleva henne som 
ett hot och hon drogs in i politiska sammanhang. Therese Mattsson anser att hon kunnat 
göra karriär därför att omgivningen inte har uppfattat henne som ett hot. Det kan vara 
så att män känner sig hotade om en kvinna lyckas ta sig in på en högre position. De kan 
ha uppfattningen att när hon gör det, gör hon det på bekostnad av en man, som då måste 
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lämna ifrån sig platsen. Eftersom det historiskt främst har funnits män på chefsposter, 
så lever det ännu kvar i många personers sinnen som en självklarhet att dessa poster är 
tillskrivna män. Som vi tar upp i teorin kan männen bli rädda att förlora sin kultur.114 
Om då en kvinna, som anses vara en avvikare mot den manliga normen blir chef, kan 
män se det som en förlust av makt och inflytande.  
 
 
4.4 Drivkrafter och familjeförhållanden 
Den starkaste drivkraften till att göra karriär har för samtliga av respondenterna varit att 
de har arbetat med något som de upplevt som oerhört roligt och givande. De har även 
haft en uppväxt och familj som uppmuntrat dem till att göra karriär. Det har inte ställts 
några krav eller förväntningar på dem att stanna hemma och ta hand om barn eller 
liknande. Alla respondenterna lever i någon form av fast förhållande, tre av dem är gifta 
och tre av dem har barn, dock inte samma som är gifta. De upplever alla att de har fått 
ett bra stöd ifrån sin familj och av sin partner. I flera av fallen så har mannen tagit det 
stora ansvaret när det kommer till hemmet och barn. Majoriteten av respondenterna 
påpekar att de inte hade kunnat komma så pass långt som de har gjort idag, om det inte 
hade varit för att deras partners hade ställt upp. 
 
Att det skulle vara svårt att samtidigt göra karriär och ha familj verkar inte stämma. 
Snarare verkar familjen ha varit en stark punkt som har hjälpt kvinnorna i deras 
karriärer. Alla lever i fasta förhållanden och flera av dem har barn, vilket inte verkar 
vara något hinder. Men samtidigt har de säkert haft tur med sina familjer, då de 
accepterat deras karriärer och underlättat för kvinnorna så att de har kunnat göra 
karriärer. Som Gunilla Ahrén säger så stämmer förväntningarna på chefsrollen inte 
överens med förväntningarna på kvinnorollen.115 Näst intill alla av respondenterna har 
kunnat göra karriär på grund av att familjen har enats om att satsa på kvinnans karriär. 
För att ge ett exempel på detta så har Kristina Landgrens man valt att arbeta hemifrån, 
för att på det sättet kunna ta hand om barn och hem medan Kristina t.ex. är ute på 
träningsläger. Även Åsa Sundbergs man har tagit ett stort ansvar gällande barn och hem 
och inte prioriterat sin egen karriär. 
 
I teorin tar vi upp det obetalda arbetet som utförs i hemmet, främst av kvinnor och att 
detta är ett stort hinder för kvinnor som vill göra karriär.116 Detta är ett problem som 
respondenterna har lyckats ta sig förbi, mycket tack vare ett jämställt förhållande till sin 
respektive partner. Vi anser att dessa kvinnor på grund av detta kan ses som föredömen 
för andra inom detta område. 
 
Samtliga av respondenterna utom en är med i, eller har varit med i något kvinnligt 
nätverk. För att ge exempel så medverkar Åsa Sundberg i Ruter Dam, Kristina 
Landgren i ett nätverk för kvinnliga förbundskaptener inom idrotten och Therese 
Mattsson medverkar i ett för kvinnliga poliser. Utöver detta så har de alla ett starkt stöd 
ifrån sin omgivning i form av vänner. Åsa Sundberg säger sig ha haft en stor hjälp av 
att medverka i nätverket Ruter Dam, hon har dessutom gått deras chefsutvecklings-
program. Men respondenterna verkar idag mest uppleva att nätverken är en bra ursäkt 
för att träffa vänner och umgås. 
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Vi anser att det borde satsas mer på kvinnliga nätverk, vilket skulle kunna hjälpa många 
kvinnor att komma förbi det motstånd och svårigheter de möter när de gör karriär. 
Nätverken verkar vara speciellt viktiga i början av kvinnornas karriärer. När kvinnorna 
har lyckats göra karriär och antagligen inte längre kan få ut så mycket av nätverken rent 
karriärmässigt, så ser det i alla fall på dem som något positivt och roligt. Så då 
uppfyller nätverken fortfarande ett minst lika viktigt syfte, då det är ett positivt inslag i 
kvinnornas liv. Dessutom kanske den kvinna som lyckats bli kvinnlig chef kan hjälpa 
andra kvinnor som inte har kommit så långt i karriären ännu. 
 
I teorin tar vi upp Dahlbom-Halls ståndpunkt att kvinnor hindrar sig själva genom sitt 
eget kvinnoförakt och dåliga tilltro till sig själva.117 Detta är något som nätverken skulle 
kunna hjälpa kvinnorna att överkomma. Men främst är de kvinnliga nätverken ett bra 
verktyg för att motivera kvinnor att satsa på sina karriärer. För karriärsutveckling inom 
organisationen är det oerhört viktigt med mentorskap och spontana 
vänskapsförhållanden.118 Kvinnliga chefer befinner sig ofta i en stark minoritet och kan 
speciellt i början av sin karriär känna sig lite utanför på en annars ofta kraftigt mans-
dominerad arbetsplats. Vi tror att dessa kvinnors framgång till stor del bygger på deras 
stora kontaktnät av vänner och deltagande i olika nätverk. 
 
 
4.5 Motstånd 
Kvinnors framfart inom arbetslivet och inom tidigare ofta mansdominerade branscher 
gör det intressant att studera hur dessa kvinnor blir bemöta. Uppstår det ett motstånd 
mot dessa kvinnor som chefer? Enligt tre av de respondenterna vi har intervjuat 
existerar det ett motstånd, då de alla tre har varit utsatta för det.  
 
Kristina Landgren tar främst upp det motstånd som hon möter utanför organisationen. 
När hon och herrlandslaget är ute och reser får hon ofta höra kommentarer som: ”Titta, 
här kommer massösen” eller ”Kolla, groupien”. Detta sker trots att folk är väl medvetna 
om att hon faktiskt är tränare för laget och inte alls en efterhängsen groupie. Kristina 
tillägger dock att motståndet endast kommit ifrån utomstående och media. Inom 
organisationen säger hon sig blivit accepterad på en gång och att hon aldrig har upplevt 
något motstånd inom laget. 
 
Även Karin Söderman har stött på motstånd, det har kommit till uttryck genom 
omgivningens uppfattningar om henne som praktikant eller assistent. Karin Söderman 
talar om motstånd på det sättet att hon inte anser sig ha samma auktoritet inom 
organisationen som sina manliga kollegor. Men är detta en reaktion på att hon är kvinna 
eller för att hon är så pass ung som hon är? Vi tror att detta motstånd uppkommit 
genom en kombination av att hon är både kvinna och ung, vilket gör att hon blir allt 
mer framträdande inom organisationen. 
 
Det kan tyda på att man i början av karriären är mer känslig för motstånd och hinder 
som uppkommer och att man senare lär sig att inte uppmärksamma det hela. Eller att 
det finns ett större utbrett motstånd emot yngre chefer innan de blir accepterade. Detta 
motstånd kanske sedan är något som förträngs, då vi människor har en större förmåga 
att komma ihåg det goda än det onda.  
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Åsa Sundberg anser inte att hon har stött på något direkt riktat motstånd, utan hon säger 
hon att det handlar om undertoner. Hon menar att det ofta förekommer antydningar om 
att kvinnor har valts just på grund av det faktum att de är kvinnor, dvs. att män har valts 
bort. Therese Mattsson säger att hon inte stött på något motstånd under sin karriär, men 
berättar i sammanhanget om incidenter som skett i början av hennes karriär. Hon blev 
då t.ex. utelämnad under konferenser då alla andra av deltagarna, som enbart var män 
skulle basta och fortsätta sin diskussion där. 
 
Alla kvinnorna vi har intervjuat har lyckats bli framgångsrika i annars starkt 
mansdominerade områden. Det är möjligt att dessa kvinnor skiljer sig från mängden 
och just därför lyckats bli framgångsrika. Det kan finnas ett samband mellan att dessa 
kvinnor har lyckats att bli framgångsrika chefer och att de inte säger sig ha mött så stort 
motstånd. De kan ha lyckats i karriären därför att de inte har mött så stort motstånd eller 
på grund av att de har hanterat detta motstånd på ett visst sätt. Andra kvinnor som inte 
lyckats att bli lika framgångsrika kanske har mött ett större motstånd och därför inte 
lyckats att bli chefer. De kanske har tagit åt sig hårdare av motståndet och därför inte 
lyckats.  
 
Att de kvinnliga cheferna vi har intervjuat inte säger sig ha mött så stort motstånd kan 
även bero på att de helt enkelt inte ser det. Är kvinnor medvetna om det motstånd de 
blir utsatta för? Eller är kvinnor för blåögda för att upptäcka orättvisor och motstånd? 
Eller kan det vara så att vi kvinnor helt enkelt är vana att bli behandlade på detta sätt 
och därför inte tänker på det. Som när Therese Mattsson talar om ”herr-bastun”, 
samtidigt som hon säger att hon aldrig blivit utsatt för något motstånd.  
 
Men alla de respondenter som upplevt ett motstånd är överens om att de drabbats av 
detta på grund av att de är kvinnor. Att de är kvinnor innebär att de sticker ut ur 
mängden, de är inte en del av majoriteten och därför får mer uppmärksamhet. 
 
Dahlbom-Hall menar att istället för att knyta kompetens till person, knyts det till kön.119 
Tre av våra respondenter talar om motstånd de har mött. Har de mött detta motstånd 
därför att de är annorlunda än den norm som gäller, mannen? Vi menar att det är 
mycket möjligt att detta motstånd kommer att minska när det i framtiden blir vanligare 
med kvinnliga chefer. 
 
 
4.6 Hantering av motstånd 
När det kommer till hanteringen av motståndet som uppstått så har både Karin 
Söderman och Kristina Landgren valt att ta tag i saken på en gång genom att 
konfrontera personen ifråga. Karin Söderman säger att det hela handlar om att ha en rak 
kommunikation, ge svar på tal, ta tag i situationen på en gång och inte låta tankarna 
cirkulera allt för mycket kring det hela. Kristina Landgren har hanterat motståndet 
genom att skaffa sig ”skinn på näsan”, hon har lärt sig att inte ta till sig allt som står i 
media eller vad folk säger bakom hennes rygg. Hon talar även om att kunna ge svar på 
tal samt att visa lite ironi och därmed att göra den andra parten löjlig.  
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Åsa Sundberg har däremot en helt annan inställning till det hela, hon har valt att 
ignorera motståndet och låtsas som om att hon inte förstår. Hon har valt att inte 
konfrontera personen ifråga, då hon vill undvika att människor tappar ansiktet. 
 
Så när det kommer till hur de kvinnliga cheferna har hanterat motståndet, har det visat 
sig att dessa kvinnor som lyckats att bli framgångsrika chefer, har tagit olika vägar. Vi 
kan göra en indelning i två kategorier. En kategori som har bemött det på en gång och 
kategori som har ignorerat det och sopat det under mattan. Enligt teorin finns det tre 
strategier kvinnor kan använda för att förändra könsordningen. Det finns den som ser 
kvinnor som en kompletterande resurs, den som ser kvinnor som en annorlunda resurs 
och slutligen den som låter kvinnor själva ta sig rätten att uttolka världen.120 Vi har inga 
ambitioner att måla upp en perfekt lösning på problemet. Vi vill snarare ta upp hur man 
kan arbeta för att kvinnor ska komma förbi detta motstånd.  
 
Antagligen så vore det bra om både män och kvinnors medvetenhet om de problem och 
svårigheter kvinnor idag möter idag när det gör karriär ökade, vilket feminismen kan ha 
inverkan på. Enligt Dahlbom-Hall påverkas kvinnor ledarskap av två viktiga faktorer, 
de strategier varje enskild kvinna använder och de tolkningar omgivningen gör av 
henne.121 Det är krafter som både män och kvinnor behöver uppmärksammas på. Som 
rapporten ”Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap” visade har kvinnor och män 
kraftigt skilda förklaringar till varför det finns så få kvinnor på ledande poster.122 Män 
hade dessutom dåliga kunskaper om betydelsen av kön inom arbetslivet.123 Feminismen 
och dess olika riktningar kan öppna ögonen för detta hos båda könen.  
 
Men vi är dock medvetna om att feminismen, som den ser ut i dagens debatt kan 
upplevas som skrämmande av en del, av både män och kvinnor. Det kan i sin tur leda 
till man tar avstånd från den och inte öppet vill erkänna sig som feminist, eftersom det 
förefaller negativt i somligas öron. Mansforskaren Michael Kimmels forskningsresultat 
visade att män av olika anledningar kan ha svårt att ta till sig feminismen.124 Kanske är 
det dags att utforma feminismen så att den blir lättare att ta till sig för både män och 
kvinnor. Den behöver uppfattas som något positivt om den verkligen ska kunna hjälpa 
kvinnor att överkomma motståndet. Utredarna Wahl, Franzén m.fl. anser i linje med 
samma tankegångar att det finns många goda idéer för hur sådana förändringar ska 
kunna genomföras, men att det idag ännu inte finns de rätta kunskaperna och resurserna 
för ett sådant genomförande.125 Men vi är positiva till framtiden och anser att det är 
mycket möjligt att motståndet kan övervinnas, bara människor blir mer uppmärksamma 
på dess existens och konsekvenser. Att folk inte bara faller in i gamla mönster utan 
försöker övervinna hindren. 
 
 
4.7 Möjligheter för kvinnor och män 
Alla av respondenterna vi har intervjuat är överens om att det är lättare att göra karriär 
för en man. Kristina Landgren tillägger dock att hon anser att kvinnor och män har lika 
möjligheter när de väl fått in en fot på arbetsmarknaden, men att i början av karriären är 
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det en stor fördel att vara man. Många av respondenterna nämner hushållsarbete som en 
faktor som håller tillbaka kvinnor i karriären. De föreslår bland annat lagstadgade 
åtgärder för att underlätta anställning av hemhjälp/städhjälp. Åsa Sundberg tar även upp 
att barnledigheten borde vara lagstadgad mellan föräldrarna. Hon nämner att en kvinna 
som väljer att vara hemma enbart halva mammatiden ses som väldigt karriärsinriktad 
och ambitiös medan en man som gör det samma inte anses satsa på sin karriär och 
snabbt hamnar efter lönemässigt. Therese Mattsson säger att villkoren inte är lika, men 
att det har blivit rejält mycket bättre de senaste åren 
 
Fördelningen av det obetalda arbetet i hemmet anser vi är ett stort motstånd emot 
kvinnans framgång på arbetsmarknaden idag. I teoriavsnittet tog vi upp att kvinnan idag 
i genomsnitt utför 6,5 timmar mer obetalt arbete i hemmet i veckan jämfört med 
mannen.126 Så då tycker man att det borde gå att underlätta för kvinnor i hemmet med 
t.ex. städning och barnpassning, så att fler kvinnor har möjlighet att göra karriär. Då 
tror vi även att fler kvinnor skulle satsa på sina karriärer. Som Gunilla Arhén säger så 
har samhället inte ännu vant sig vid att kvinnor kan ha makt och vara viktiga chefer.127 
Men förhoppningsvis kommer detta att förändras med tiden och då kommer kvinnor 
och män att ha lika möjligheter på samtliga plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
126 http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,2789,719557,00.html, 2005-10-26 
127 Arhén Gunilla, Sid. 21-22 



 29 

5. SLUTSATSER 
I denna avslutade del diskuterar vi svar på de frågor som vi tar upp i vår 
problemformulering. Dessa frågor är följande:  Varför möter dagens kvinnliga 
chefer/ledare motstånd när de vill göra karriär? Hur kan detta motstånd se ut? Hur 
hanterar de kvinnliga cheferna/ledarna detta motstånd? 
 

• Dagens kvinnliga chefer/ledare möter motstånd just på grund av det faktum att 
de är kvinnor, vilket gör dem till en avvikande faktor ifrån den manliga 
majoriteten. Kvinnor kan känna sig hotade när andra kvinnor avancerar inom 
organisationen, vilket leder till att kvinnor börjar utöva ett motstånd gentemot 
andra kvinnor. Det är alltså främst kvinnor som utövar motstånd emot andra 
kvinnor, inte män. Det tror vi har att göra med att kvinnor har svårt att se andra 
kvinnor lyckas i karriären och att en sorts avundsjuka smyger sig in i bilden. Det 
är en reaktion på att det historiskt sett har varit väldigt mansdominerat inom de 
högre hierarkierna. Om en kvinna lyckats ta sig in, så minskar chanserna 
radikalt för övriga kvinnor att lyckas ta sig dit. Detta fenomen med kvinnor som 
visar motstånd gentemot andra kvinnor anser vi är relativt unikt för vår studie, 
då det täcker in ett område som det inte tidigare finns så mycket forskning inom. 
Det är ett område som det skulle vara väldigt intressant med fortsatta studier 
inom, för att ge en klarare insikt i företeelsen och vad den egentligen innebär. 

 
Det manliga motståndet gentemot det kvinnliga ledarskapet framstår som mest 
verksamt då kvinnan ifråga är ung och anses vara orutinerad. När kvinnan 
lyckats etablera sig som kompetent och rutinerad så verkar detta motstånd 
minska i omfattning. Motståndet som män utövar emot kvinnor grundar sig 
främst i att kvinnan ses som en avvikare ifrån den manliga normen och att om 
en kvinna tar en plats inom ett företag så måste en man först lämna platsen. Män 
känner helt enkelt av att deras maktposition är hotad. Vi kan även tillägga att 
motståndet emot kvinnliga chefer/ledare bygger på en allmän okunskap bland 
både män och kvinnor gällande feminismen och vad den står för. Så både män 
och kvinnors medvetenhet om feminismen och vad den står för bör öka. 

 
• Det motstånd som kvinnliga chefer/ledare möter idag kan se ut på en mängd 

olika sätt. Motståndet kan handla om allt ifrån undertoner inom en organisation 
till ett mer öppet motstånd som kommentarer och utanförskap. De kvinnliga 
cheferna vi har intervjuat har främst tagit upp att de inte har identifierats som 
den person de egentligen är, utan som en person med betydligt lägre status. Ett 
motstånd som vi trodde var ganska omfattande för kvinnor i karriären var det 
obetalda arbetet som utfördes i hemmet. Detta var emellertid inte något som 
respondenterna i vår studie upplevde som ett motstånd, då deras 
familjer/partners har valt att dra det tyngsta lasset när det kommer till detta 
område.  

 
I vår studie visade det sig även att kvinnor inte alltid uppfattar motståndet som 
ett motstånd, utan som en vardaglig företeelse som man får räkna med som 
kvinna. Detta visar på hur inarbetat motståndet egentligen är, så att till och med 
kvinnorna tar det för givet och inte uppfattar det för vad det i själva verket är. 
Även denna problematik har vi hittat väldigt lite tidigare forskning inom. 
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• Kvinnorna i vår undersökning har skilda sätt att hantera motståndet de stöter på, 
men vi kan dela in dessa i två olika kategorier. En kategori som väljer att ta tag i 
situationen genom att konfrontera problemet ifråga på en gång. Den andra 
kategorin har valt att ignorera problemen, låtsas inte förstå och gå vidare. En 
annan faktor som gjort att våra respondenter har klarat av att hantera motståndet 
är deras starka stöd från familj och vänner. Det är något som de alla påpekar är 
en viktig del för att kunna klara av det hela. Majoriteten av respondenterna har 
även medverkat i något kvinnligt nätverk, vilket har gett dem stöd och verktyg 
för att hantera problemen.  

    
 
5.1 Avslutande diskussion 
Efter att ha genomfört denna studie så anser vi att mycket kan göras för att minska det 
motstånd som kvinnor möter. Framförallt så måste kvinnors medvetenhet öka inom 
området för att kvinnor lättare skall kunna identifiera orättvisor. Som det är nu så kan 
kvinnor ofta inte bemöta motståndet eftersom de inte uppfattar det för vad det 
egentligen är. Medvetenheten måste öka hos både de kvinnliga ledarna och de kvinnliga 
medarbetarna för att den största delen av motståndet skall försvinna. Detta tror vi 
kommer att ske om bara feminism debatten ändrar riktning och väljer att mer fokusera 
på den enskilda kvinnan. 
 
 
5.2 Förslag till fortsatt forskning 
Efter att ha genomfört denna studie anser vi att det skulle vara intressant att se andra 
studier inom området som berör mäns sida av problemet, samt även de mer strukturella 
motstånden. Ett annat förslag är en undersökning som är mer statistiskt säkerhetsställd 
och som studerar ett större antal kvinnliga chefer/ledare. Man skulle dessutom kunna 
genomföra en studie där man mer fokuserar på motståndet bland kvinnliga medarbetare 
gentemot kvinnliga ledare, kvinnor som motarbetar andra kvinnor.



 31 

 
KÄLLFÖRTECKNING 
 
Tryckta källor 
 
Arhén Gunilla, Dagens kvinnliga chefer Varken änglar eller häxor, Svenska 
Dagbladets Förlags AB, 1996, Borgå. 
 
Avoite Leena, Chefer ur ett genuskulturellt perspektiv, Reprocentralen, 1998, Uppsala. 
 
Björk Nina, Under det rosa täcket Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier, 
Centraltryckeriet, 1996, Borås. 
 
Dahlbom-Hall Barbro, Lära kvinnor chefa män, Natur och Kultur, 1996, Falun. 
 
Dreber Anna, Wallace Björn, Villkor för kvinnor i karriären En internationell 
jämförelse, SNS Förlag, 2004, Stockholm. 
 
Gemzöe Lena, Feminism, Bilda Förlag, 2004, Stockholm. 
 
Gustavsson Bengt (red.), Kunskapande metoder, Studentlitteratur, 2004, Lund. 
 
Halvorsen Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, 1992, Lund. 
 
Hedenborg Susanna, Wikander Ulla, Makt och försörjning, Studentlitteratur, 2003, 
Lund. 
 
Herngren Maria, Swedenmark Eva, Wennström Annica, Krossa glastaket - 
Makthandbok för kvinnor, Utbildningsförlaget Brevskolan, 1998, Stockholm. 
 
Hirdman Yvonne, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, Carlssons 
Bokförlag, 1992, Stockholm. 
 
Lignell Du Rietz Anita, Myten om jämställdhet i välfärdsstaten, City University Press, 
1994, Stockholm. 
 
Moss Kanter Rosabeth, Men and Women of the Corporation, Basic Books, 1977, New 
York. 
 
Norén Lars, Tolkande företagsekonomisk forskning, Studentlitteratur, 1995, Lund. 
 
Ottar, Sex på jobbet Om attraktion och trakasserier, Bokförlaget SESAM, Nr4 1988, 
Stockholm. 
 
Statens offentliga utredningar, SOU 2003:16, Mansdominans i förändring om 
ledningsgrupper och styrelser, Norstedts Tryckeri AB, 2003, Stockholm. 
 
Statens offentliga utredningar, SOU 1997:114, Styrsystem och jämställdhet 
Institutioner i förändring och könsmaktens framtid, Gotab, 1997, Stockholm. 



 32 

 
Statens offentliga utredningar, SOU 1994:3, Mäns föreställningar om kvinnor och 
chefskap, Norstedts Tryckeri AB, 1994, Stockholm. 
 
Thurén Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, Liber, 1998, Stockholm. 
 
Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Ironi & Sexualitet Om ledarskap och kön, 
Carlssons bokförlag, 1998, Bjärnum. 
 
Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Linghag Sophie, Det ordnar sig - teorier 
om organisation och kön, Studentlitteratur, 2001, Lund. 
 
 
 
Internet källor 
 
http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,2789,719557,00.html 2005-10-26. 
 
http://www.roks.se/mansvald/kvinnohistoria.html 2005-10-30. 
 
 


