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Chefsrollen är en roll som fortfarande till stor del innehas av män och 
överensstämmer med manliga attribut. Kvinnliga och manliga attribut 
står ofta i motsatsförhållande till varandra. För kvinnliga chefer 
uppstår en rollinkongruens när de överträder sin könsroll genom att bli 
chefer. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kvinnliga 
chefer i mansdominerade miljöer upplevde sin situation, hanterade 
svårigheter och hur de såg på manliga och kvinnliga egenskaper och 
på sig själva som kvinna och chef. Halvstrukturerade intervjuer 
genomfördes med sju kvinnliga chefer och därefter gjordes en 
induktiv tematisk analys. Resultatet tyder på en svårighet för de 
kvinnliga cheferna att inneha kvinnliga attribut och samtidigt få 
respekt. Det kan ses som att informanterna identifierade sig både som 
manliga och som kvinnliga. Denna växelvisa identifikation kan ses 
som ett sätt att hantera rollkonflikten eller en anpassning till en 
normativt manlig chefsroll.  

 
Acker (1992) menar att kvinnor länge har varit frånvarande i skapandet av samhället 
och dess institutioner. Detta leder till att viktiga delar av samhället som exempelvis 
bank, rättsväsende och universitet är uppbyggda och präglade av män. Kvinnor har 
istället en särställning i familjen och kan sägas stå för reproduktionen medan män som 
har befunnit sig i ovan nämnda och andra institutioner utanför hemmen står mer för 
produktionen. Detta skapar en bild av vad kvinnor och män gör, arbetar med, och vilken 
makt de förväntas ha. Detta upprätthålls i en process som görs möjlig genom att 
ideologier och föreställningar rättfärdigar de olika roller och maktpositioner som 
kvinnor och män har. Ett exempel på en sådan könsmärkt process är att en 
välfungerande ledare eller organisation beskrivs utifrån typiska manliga attribut som 
målfokuserad, tävlingsinriktad och aggressiv. Detta gör det svårt för kvinnor att inneha 
rollen som ledare eftersom kvinnor inte förväntas inneha dessa manliga attribut. Eagly 
och Karau (2002) menar att egenskaper som är manligt karaktäriserande, så som 
dominerande, kontrollerande, självständig och självsäker, också anses vara viktiga 
chefsegenskaper. Billing och Alvesson (2000) menar att eftersom det är till 
övervägande del män som har utformat och innehaft rollen som chefer så blir denna roll 
ett ideal som andra kategorier av chefer som till exempel kvinnor måste förhålla sig till 
och blir bedömda efter. 
 
Synen på identitetsbegreppet har gått från ett synsätt där identitet är ett relativt fastlagt 
fenomen till ett synsätt som är vanligt i senare tid, där identitet mer ses som ett 
föränderligt och flytande begrepp (Törrönen, 2001). Identiteten förändras och anpassar 
sig till de olika sammanhang som individer befinner sig i och till de förväntningar som 
finns. Identiteten är enligt detta synsätt en uppsättning olika och ibland motstridiga 
subjektspositioner som individer använder sig av och dessa är beroende av bland annat 
andras förväntningar.  
 
En del av identiteten är könsidentiteten. Enligt Social role theory (Eagly, 1987) finns 
det olika sociala roller som människor anpassar sig efter och könsrollen är en sådan 
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social roll. Könsrollen består av föreställningar eller normer kring vad som förväntas av 
kvinnor och män som grupp. Dessa normer består av två komponenter. Den ena är 
deskriptiva normer, vilka är gemensamt delade föreställningar om vad en grupp är. Den 
andra komponenten är preskriptiva normer, vilka är föreställningar om vad en grupp 
idealt borde göra. De flesta föreställningar kring kön kan delas in i antingen communal 
eller agentic attributes, där communal attributes är föreställningar som kopplas samman 
med gruppen kvinnor medan agentic attributes är föreställningar som kopplas samman 
med gruppen män. Agentic attributes är egenskaper som  innefattar en kontrollerande 
och självsäker karaktär. Andra egenskaper som hör samman med detta är att vara 
ambitiös, aggressiv, oberoende och dominant. Communal attributes  handlar om att bry 
sig om andra, vara hjälpsam, snäll, sympatisk, omvårdande och relationsinriktad. 
Agentic attributes och communal attributes står ofta i motsatsförhållande till varandra. 
Heilman (2001) menar att detta innebär att egenskaper som tillskrivs män helt anses 
saknas hos kvinnor, och egenskaper som tillskrivs kvinnor helt anses saknas hos män. 
 
Det är viktigt för individer att leva upp till de egenskaper som hör samman med det kön 
man har, eftersom dessa egenskaper ses som ideala egenskaper hos människor i stort. 
Om individen inte lever upp till den roll som är överensstämmande med det egna könet 
så riskerar hon/han att både inför sig själv och andra inte ses som en lika bra 
kvinna/man (Eagly, 1987).  Eagly och Diekman (2004) menar också att det är viktigt att 
uppfylla sin könsroll eftersom det leder till positiva responser från omgivningen. 
Konsekvenser av detta är bland annat att fler kvinnor antar en sådan roll som innefattar 
omhändertagande och då uppfattar omgivningen att kvinnor naturligt är 
omhändertagande, eftersom de återfinns i sådana arbeten och sammanhang. En annan 
konsekvens är att olikheterna upprätthålls genom detta och att män och kvinnors 
självuppfattning påverkas av de könsstereotypa sammanhang de befinner sig i (Eagly & 
Diekman, 2004). Ytterligare en konsekvens av att män och kvinnor försöker att leva upp 
till sina respektive könsroller är att olika saker motiverar kvinnor och män. Män 
motiveras mer av makt och inflytande och kvinnor mer av intima relationer (Eagly, 
Diekman, Johannesen-Schmidt, & Koenig, 2004). Även då kvinnor och män befinner 
sig i en chefsposition motiveras de av olika saker. Sturges (1999) har undersökt hur 
kvinnliga och manliga chefer själva ser på en lyckad karriär. Många manliga chefer såg 
en hög chefsposition och andra yttre markörer som hög lön som ett tydligt mål i sig på 
väg mot en lyckad karriär, medan många kvinnliga chefer inte såg chefspositionen och 
den medföljande höga lönen som ett mål i sig. Istället tyckte flertalet av de kvinnliga 
cheferna att en lyckad karriär var att få inflytande och ett roligt arbete. Chefspositionen i 
sig var ett medel att få detta men inte ett mål i sig. Ridgeway (2001) har funnit att de 
roller som kvinnor och män förväntas ha är till viss del tvingande. Män förväntas ha en 
högre statusroll, som chefsrollen är, och kvinnor förväntas ha lägre statusroller. När 
kvinnor går in i en chefsroll så uppstår sanktioner mot kvinnan. Dessa sanktioner är av 
olika karaktärer, en del diffusa och andra konkreta. Men det är detta motstånd mot 
kvinnor på högre statuspositioner som gör att det finns så få kvinnor på höga positioner, 
menar Ridgeway. 
 
Eagly och Karau (2002) bygger vidare på Social role theory. De har utarbetat teorin om 
Role congruity theory of prejudice toward female leaders som har sin grund i Social 
role theory. När en kvinna går in i en chefsposition så uppstår en rollinkongruens 
(rollkonflikt). Dels så är hon kvinna och dels är hon chef. Konflikten uppstår då hon 
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förväntas leva upp både till chefsrollen – som är manligt märkt – och till den kvinnliga 
könsrollen. Vad som ytterligare försvårar rollöverbryggandet är att kvinnliga attribut 
och chefsattribut ofta står i motsatsförhållande till varandra. Eftersom det är viktigt att 
leva upp till sin könsroll och kvinnorna i detta fall inte gör det så uppstår det 
förutfattade meningar om de kvinnliga cheferna. Dessa förutfattade meningar består av 
två typer. Den ena handlar om att de kvinnliga chefer av omgivningen bedöms ha färre 
ledaregenskaper, vilket härrör från de deskriptiva normerna. Den andra leder till att när 
kvinnliga chefer lever upp till mer typiska ledarattribut så bedöms de som sämre än vad 
en manlig chef skulle ha bedömts, vilket har sitt ursprung i de preskriptiva normerna. 
Att gå in i roller som inte överensstämmer med könstillhörigheten är på detta sätt ett 
riskfyllt projekt, där omvärldens såväl som ens egna bedömningar av en själv kan bli 
hårda.  
 
Fiske (1993) kopplar samman begreppen makt, stereotyper och kontroll. Hon menar att 
gruppen kvinnor tillhör en grupp med mindre makt än män och därför tillskrivs de fler 
stereotyper. Stereotyper är ett kontrollverktyg, för att de begränsar individers 
livsutrymme, och individer i stereotypiserade grupper försöker därför att värja sig från 
dessa. På detta sätt är stereotypiserandet en slags kontroll och maktutövning som 
begränsar en grupps variationsmöjligheter. De grupper som främst är utsatta för 
stereotyper är grupper med mindre makt, medan de som tillskriver andra grupper 
stereotypa drag har mer makt. På grund av denna maktobalans är de stereotypiserade 
grupperna beroende av de grupper som tillskriver dem stereotypa drag. Detta leder till 
att den underordnade gruppen måste anpassa sig till den överordnade gruppen och 
maktobalansen kvarstår. 
 
Glick och Fiske (1999) fann att stereotyper om gruppen kvinnor var av en ambivalent 
natur. De menar att minoritetsgrupper såväl som majoritetsgrupper bedöms efter en 
tvåskalig dimension. Den ena dimensionen på denna skala handlar om hur kompetent en 
grupp bedöms vara och den andra hur trevlig och lätt att tycka om gruppen är. Grupper 
som skattas högt i den ena dimensionen skattas ofta lågt i den andra dimensionen. Ju 
högre status en grupp har, desto större blir sannolikheten att gruppen bedöms som 
kompetent, men inte så trevlig och lätt att tycka om. Majoritetsgrupper är ofta grupper 
som har hög status. Kvinnor som grupp har lägre status än män och bedöms ofta som 
trevliga och lätta att tycka om, vilket innebär att de bedöms som mindre kompetenta. 
Män bedöms däremot som kompetenta men inte lika goda till sin natur. Upprinnelsen 
till dessa ambivalenta stereotyper av kvinnor är att män dels är beroende av kvinnor för 
att kunna reproducera sig själva, vilket har skapat de positiva stereotyperna av kvinnor.  
De negativa stereotyperna är ett sätt för gruppen män att legitimera sin överordning, 
genom att bedöma kvinnor som mindre kompetenta. När minoriteter, i detta fall 
kvinnor, utmanar majoritetens maktpositioner så bedöms de ofta ännu mer negativt. En 
kvinna som går in i en manlig position ses inte bara som mindre kompetent utan också 
som kall och självisk. Schuck och Liddle (2004) har studerat hur kvinnliga chefer 
upplever sin situation. De fann att ett problem var att de kvinnliga cheferna upplevde att 
de blev stereotypt behandlade, de blev sedda främst som kvinnor och inte främst som 
chefer. Detta innebar att det fanns en förväntan att de skulle agera utifrån stereotypa 
bilder av kvinnor. Det kunde till exempel handla om att agera fredsmäklare vid 
konflikter. Andra upplevelser som de kvinnliga cheferna hade var att det var svårt att 
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agera självsäkert och dominerande utan att bedömas negativt utifrån att de inte var 
kvinnliga nog. 
 
De problem och svårigheter som kvinnliga chefer möter är av andra karaktärer förutom 
rollproblematik och stereotypa uppfattningar. Lyness och Thompson (2000) har 
undersökt hur kvinnliga chefer upplever sin situation och de fann att de kvinnliga 
cheferna upplevde att de inte var delaktiga i de informella nätverk som män var 
delaktiga i. De kvinnliga cheferna upplevde att de inte passade in i den kulturen som 
rådde. De behövde också kämpa mer för att få kvalificerade uppgifter än vad manliga 
chefer behövde. 
 
Det finns olika sätt som kvinnliga chefer kan förhålla sig till det eventuella motstånd 
som kan uppstå för att de är både kvinnor och chefer. Linstead och Thomas (2002) 
menar att chefer, såväl kvinnliga som manliga, konstruerar sig själva genom att beskriva 
sig själva utifrån den bild som de har av vad en bra chef är. Den bild de har av en bra 
chef är förknippad med att vara man, så på olika sätt försöker cheferna att iscensätta 
manligheten. En strategi för att som kvinna och chef hantera sin situation är att beskriva 
sig själv utifrån dessa manliga attribut för att undvika att ses som annorlunda. Davies-
Netzley (1998) fann också att de kvinnliga cheferna försökte efterlikna sina manliga 
kollegor som ett sätt att bli accepterade och passa in. På olika sätt försökte de tona ner 
sin kvinnlighet. Detta kom till uttryck genom att de kvinnliga cheferna till exempel hade 
en mer strikt klädstil, talade på liknande sätt som männen och tog upp samtalsämnen 
som var anpassade till männens intressen. En annan strategi var att försöka bli insläppta 
och delaktiga i manliga nätverk bestående av män med inflytande. Lyness och 
Thompson (2000) fann att en annan strategi för att kompensera ett kvinnligt kön som 
chef var att ha ännu bättre meriter än vad män i liknande situation hade och att vara 
noga med att ha goda relationer med viktiga personer. De kvinnliga cheferna måste 
också vara mer självsäkra och bestämda för att nå framgång i sitt chefskap. Davies- 
Netzley (1998) fann andra strategier som kvinnliga chefer använder sig av. Ett sätt var 
att ha ett nätverk av andra kvinnliga chefer för att kunna dela erfarenheter av att vara 
kvinna och chef. Ännu en strategi handlar om att rationalisera familjelivet. Några av de 
kvinnliga cheferna har aktivt valt att inte skaffa barn. Andra har vuxna barn och de som 
har yngre barn löser sin situation, att förena familjeliv och yrkesliv, genom att bland 
annat leja bort hushållsarbete. 
 
Billing och Alvesson (2000) menar att chefsrollen har varit en manligt präglad roll, men 
förändringar i vårt globala samhälle gör att ett traditionellt manligt ledarskap inte längre 
ses som det bästa chefskapet. De moderna företagen har en mer plan och mindre 
hierarkisk organisationsstruktur och där fungerar inte det klassiskt manliga chefskapet 
som är präglat av kontroll och hierarkier. De nya organisationerna anser sig istället 
behöva en mer kvinnligt karaktäriserat chefskap, vilket innebär mindre hierarki samt 
mer grupporienterat och flexibelt ledande.  
 
Billing och Alvesson (2000) menar också att forskning kring kvinnligt och manligt 
chefskap har två olika inriktningar. Den ena inriktningen menar att det finns skillnader i 
sätt att leda mellan kvinnor och män, medan den andra forskningsinriktningen inte ser 
att det är några större skillnader. Den forskning som finns om skillnaden i manligt och 
kvinnligt chefskap handlar till exempel om att kvinnor delegerar mindre än manliga 
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chefer och att de har en mer inspirerande och motiverande ledarstil (Oshagbemi & Gill, 
2003). Andra skillnader har Eagly och Johnson (1990) funnit i en metaanalys av 162 
studier. De fann att kvinnliga chefer hade en mer demokratisk ledarstil än manliga 
chefer. Detta innebär ett beslutsfattande där inte bara chefen tar alla beslut. Eagly och 
Johannesen-Schmidt (2001) har också undersökt skillnader i ledarstilar mellan kvinnor 
och män. Den skillnad som de fann var att kvinnor i högre grad än män hade en 
transformativ ledarstil, det vill säga en ledarstil som är individanpassad och 
uppmuntrande. De fann att denna ledarstil var mer effektiv än den mer passiva och 
likriktade stilen som de manliga cheferna ofta använde sig av. Billing och Alvesson 
(2000) är kritisk till ledarskapsforskningen som kategoriserar ett kvinnligt och ett 
manligt chefskap som två särskilda stilar. De menar att en stark kategorisering i manligt 
och kvinnligt chefskap låser fast kvinnor och män i förväntningar att leva upp till. Att 
argumentera för olikheter i ledarstilar kan göra att ett kvinnligt chefskap kan komma att 
ses som ineffektivt och på detta sätt vändas till kvinnliga chefers nackdel. 
 
Men trots att normerna kring hur en ledare ska vara håller på att förändras kvarstår 
svårigheter för kvinnliga chefer. I manliga miljöer framstår detta tydligast. Pini (2005) 
har studerat hur kvinnliga chefer i manliga miljöer, nämligen jordbruksmiljöer i 
Australien, omförhandlar sina identiteter. Hon finner att de kvinnliga chefer 
omförhandlar sin identitet och subjektsposition till något som Pini benämner ”The third 
sex”. Detta innebär att de kvinnliga cheferna hittar en egen subjektsposition som inte är 
att vara kvinna och inte är att vara man utan är det tredje könet, det vill säga en kvinnlig 
chef. För att nå denna position så definierade sig de kvinnliga cheferna ibland med 
kvinnliga attribut och ibland med manliga attribut. De kvinnliga attributen handlade till 
exempel om att förespråka en mer kvinnlig ledarstil, och att attribuera sig mer manligt 
handlade om att framställa sig själv som objektiv, kompetent och inte så mjuk. 
 
Mycket av forskning om kvinnliga chefer som finns i stort och som används i denna 
studie har sitt ursprung från andra delar av världen än Skandinavien. Detta gör att 
forskningen inte nödvändigtvis är helt applicerbar på den skandinaviska miljön. Vad 
som utmärker den svenska arbetsmarknaden är att 80 procent av kvinnorna i arbetsför 
ålder arbetar (SCB, 2006). Det är nästan lika många kvinnor som män som arbetar i 
Skandinavien, och en större andel än i övriga Europa, där 71 procent av kvinnorna i 
arbetsför ålder arbetar. En annan aspekt som är utmärkande för den svenska 
arbetsmarknaden är att den är starkt könsuppdelad (SCB, 2006). Detta innebär att män 
och kvinnor arbetar inom olika sektorer. Kvinnor arbetar till stor del inom till exempel 
vård och omsorg, som ofta är i offentlig regi, medan män i hög grad arbetar inom till 
exempel teknik och industri, som ofta är i privat regi. Man beräknar att endast 15 
procent av den svenska arbetskraften arbetar på en arbetsplats där det är en jämn 
könsfördelning, det vill säga där fördelningen är minst 40 procent av ena könet och max 
60 procent av andra. Kvinnliga chefer finns inom de flesta sektorer men är vanligast 
inom offentlig verksamhet, där 56 procent av cheferna är kvinnor. Inom privat 
verksamhet är andelen kvinnliga chefer endast 20 procent, och andelen på de högsta 
chefspositionerna inom den privata sektorn är betydligt lägre. Endast 5 av 291 VD:ar i 
börsnoterade företag är kvinnor, alltså 1,7 procent (SCB, 2006).  
 
Att Sveriges arbetsmarknad utmärker sig på detta sätt gör det viktigt med forskning med 
skandinaviskt ursprung. Kvande (1999) har undersökt hur kvinnliga civilingenjörer i 
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Norge hanterar sin könsidentitet inom detta manliga, tekniktunga område. 
Civilingenjörer är en grupp som ofta utgör rekryteringsunderlag till chefspositioner. 
Kvande menar att dessa kvinnor som aspirerar på chefspositioner i en sådan 
mansdominerad miljö har större barriärer att bryta ner än till exempel kvinnliga chefer i 
en mer kvinnodominerad miljö. Hon finner att de svårigheter som dessa kvinnor stöter 
på handlar om att de utmanar den manliga makten, både genom att de är chefsaspiranter 
men också för att de befinner sig i en miljö som tidigare bara varit avsedd för män. För 
att hantera den manliga miljön de befinner sig i så antar de en av två huvudstrategier, att 
se sig som lika männen eller att se sig som annorlunda männen. I sin tur är dessa 
strategier överordnade två understrategier. Att vara lik män har de två underkategorierna 
som Kvande benämner ”One of the Boys” och ”The Homeless”. Att vara annorlunda 
har understrategierna ”The Compensators” och ”The Challengers”. The Homeless är 
gruppen som önskar att bli sedda som lika männen. De upplever inte att de blir lika 
uppmärksammade som dem eller får lika intressanta arbetsuppgifter. Deras strategi är 
att göra ett så bra arbete som möjligt för att till slut hoppas på att bli accepterade. De 
håller en låg profil och utmanar inte männens privilegier. One of the Boys strategin 
handlar om att se sig som lika männen, liksom The Homeless. Skillnaden är att dessa 
inte ser att deras kön gör att de har sämre villkor utan de tävlar mot männen på lika 
villkor. Denna strategi handlar också om att distansera sig från gruppen kvinnor och inte 
se sig som lika kvinnor. The Compensators är kritiska till de manliga värderingarna som 
finns i organisationen och vill eller kan inte anpassa sig till dessa. Istället ägnar de sig 
mer åt andra intressen som till exempel familjen, vilket ur könsrollsperspektiv är en mer 
bekant och bekväm roll. The Challengers ser sig som annorlunda och är också kritiska 
till de manliga normerna. Dessa hävdar sin rätt att vara annorlunda och att ändå ta del av 
de förmåner som de manliga kollegorna åtnjuter.  
 
Föreliggande studie 
Chefsrollen och kvinnorollen har närmat sig varandra, men fortfarande möter kvinnliga 
chefer problem, främst i mansdominerade branscher. När kvinnor blir chefer så uppstår 
en rollinkongruens eftersom de förväntas leva upp till både sin kvinnliga könsroll och 
till den manligt märkta chefsrollen. De kvinnliga cheferna drabbas av negativa 
föreställningar, till följd av rollinkongruensen, och bedöms ha färre ledaregenskaper än 
män, och om de lever upp till mer manliga ledarattribut bedöms de sämre än vad en 
manlig chef skulle ha bedömts (Eagly & Karau, 2002). 
 
En mycket stor andel av tidigare forskning är utförd i Nordamerika eller andra 
anglosaxiska länder, och är inte nödvändigtvis applicerbar på svenska förhållanden.  
Vad som särskiljer Sveriges arbetsmarknad är att kvinnor i högre grad än andra länder 
förvärvsarbetar och att arbetsmarknaden är könsuppdelad, vilket innebär att kvinnor och 
män i hög grad arbetar inom skilda sektorer (SCB, 2006). Föreliggande studie har därför 
utförts för att förstå hur kvinnliga chefer i Sverige upplever sin situation. Det är viktigt 
för att undersöka om diskriminering förekommer eller om jämställdhet uppnås då 
kvinnor får tillträde till maktpositioner. En viktig fråga är om de kvinnliga cheferna har 
ett egentligt mandat att utföra ett chefskap utifrån egna önskemål eller om de kvinnliga 
cheferna mer är ett alibi för att visa på ett fungerande jämställdhetsarbete.  
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Syfte 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kvinnliga chefer i miljöer som har 
varit och delvis fortfarande är manligt dominerade upplever sin situation. Finns det 
svårigheter i chefsrollen och i så fall hur hanteras dessa? Vidare ville jag undersöka hur 
cheferna ser på sig själva som kvinna och chef och hur de ser på manliga och kvinnliga 
egenskaper.   
 

Metod 
 

Deltagare 
Informanterna i studien var sju kvinnliga chefer med olika höga befattningar. 
Befattningsnivåerna sträckte sig från chef över en avdelning om tre personer till chef 
över chefer. Informanterna hade varit chefer under olika lång tid, intervallet sträckte sig 
mellan två månader till ett tiotal år. Samtliga deltagare var i medelåldern, från trettio- 
till femtioårsåldern. Fyra av deltagarna arbetade i privata företag och två av dessa 
arbetade på  samma företag. Av de tre återstående kom två från statlig sektor och en 
från kommunal sektor. Gemensamt för informanterna var att de arbetade i företag med 
inriktningar som traditionellt har varit vigt åt män att arbeta med. Det rörde sig om 
exempelvis teknikföretag, försvarsmakten och finansieringsföretag. I fem fall gick 
kontakten med informanterna till så att olika organisationer som stämde överens med en 
för ändamålet utarbetad kravprofil kontaktades per telefon. Sedan  vidareförmedlades 
jag till en kvinna som var chef. Av dessa var det alla utom en som ville ställa upp. Två 
av informanterna fick jag tag på via kontakter men utan att känna dem personligen. 
Dessa kontaktades direkt, och båda två accepterade att vara med i studien.  
 
Datainsamling 
Datainsamlingen skedde med hjälp av halvstrukturerade djupintervjuer (se Bilaga 1). 
Förutom frågorna i intervjuguiden så ställdes följdfrågor som kunde tänkas vara 
väsentliga för uppsatsämnet. I övrigt så fick informanterna tala relativt fritt om sina 
erfarenheter av att vara kvinna och chef. Samtliga intervjuer skedde på informanternas 
respektive arbetsplatser i ett avskilt rum och intervjuerna tog mellan dryga 30 till 60 
minuter. Informanterna fick information om de etiska aspekterna som att de hade rätt att 
avbryta intervjun och att de skulle avbildas anonymt i materialet. De fick också 
information om att de kunde få ett exemplar av den färdiga uppsatsen. I tre fall blev det 
kortare avbrott i intervjuerna eftersom informanterna tog samtal och/eller var tvungna 
att hejda en person utanför rummet.  
 
Jag som utförde intervjuerna är inte en van intervjuare men jag har i ett tidigare arbete 
utfört kortare intervjuer. I övrigt så går jag sista terminen på PAO-utbildningen på 
Stockholms universitet och har inte egen erfarenhet av att ha arbetat i mansdominerade 
miljöer.  
 
Analys 
Den analysmetod som användes var en induktiv tematisk analys (se Hayes, 2000). 
Metoden är induktiv eftersom datamaterialet, sedan datainsamlingen har gjorts, har 
analyserats och sorterats på ett öppet och icke teoristyrt sätt. Materialet lästes flera 
gånger. Sedan markerades de delar av materialet som ansågs vara relevanta för 
frågeställningen. Dessa har sedan sorterats efter de preliminära teman som successivt 
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har framkommit. Därefter så har materialet genomlästs lika många gånger som antalet 
teman. Detta för att undvika att textmaterial som hör till ett visst tema inte glöms bort. 
Efter detta har den slutgiltiga benämningen av temana gjorts. Slutligen så har en 
sammanfattning av resultatet gjorts med egna ord och citat justerades från talspråk till 
skriftspråk för att öka läsbarheten. Fyra teman har framkommit, dessa är benämnda som 
Upplevt motstånd och svårigheter i chefsrollen, Strategier att hantera motstånd och 
svårigheter, Kvinnor och män olika och lika, och Att balansera mellan kvinnligt och 
manligt som chef. 
 

Resultat 
 
Upplevt motstånd och svårigheter i chefsrollen 
Informanterna upplever på olika sätt att det funnits ett motstånd mot dem som chefer. 
Motståndet är ett gemensamt tema för alla informanter utom en.  
 
Ett problem som flertalet av informanterna vittnar om är att det förväntas speciella saker 
av dem eftersom de är kvinnor. Det förväntas av dem att de ska leva upp till 
föreställningar om hur en kvinna är. Detta handlar om att vara empatisk, snäll, 
omvårdande och timid. Att vara empatisk och snäll handlar om att ta mer hänsyn till 
anställdas privatliv och hemmasituationer eller att inte ta för sig i olika sammanhang. 
Att vara omvårdande handlar om att underställda kommer till chefen för att prata om 
något problem som har uppkommit eller att de som chefer förväntas vara hemma med 
sina barn. Informanterna upplever att det är svårt att leva upp till dessa förväntningar, 
vilket ibland skapar problem. Det handlar om att de inte får det stöd de önskar av sin 
chef, att de får höra negativa kommentarer eller att de upplever att de blir betraktade 
som elaka. Att det förväntas vissa saker av dem som kvinnor kan också handla om att de 
hamnar i speciella roller. Det kan handla om att de blir den som medlar vid konflikter 
eller den som underställda män inte törs skälla på för att de är annorlunda. 
 
Det finns även andra uttryck för att de ses som annorlunda. Vissa män kan tycka att det 
är svårt att veta vilka samtalsämnen som kan tas upp med en kvinnlig chef. En 
informant berättar om hur det kan bli vid möten med koncernledningen, som består av 
högre, manliga chefer. 
 
”Så kan de prata jakt och fiske och bastu, alltså jakt och fiske och bilar och årsmodeller 
och vinterdäck och sådana saker. Och ganska så snabbt bonda kring är det din bil i 
garaget eller så här”. 
 
Ibland yttrar sig förväntningarna och föreställningarna om kvinnor genom 
kommentarer. Några av informanterna har fått kommentarer som handlar om att kvinnor 
inte är lika självständiga och kompetenta som män och att man som kvinnlig chef blir 
ifrågasatt om man är kompetent nog att kunna leda en verksamhet. Kommentarerna har 
också handlat om att kvinnor är underlägsna män eller så har de handlat om att man blir 
kritiserad för att inte leva upp till rollen som omvårdande.  
 
”Alltså om man är trött och man håller på att göra armhävningar eller man har inte 
sovit på länge när man har varit ute på fält så använder man uttrycket är du man eller 
mus. Och det kan jag känna nu, det är väl en onödig kommentar. Jag vet att jag själv 
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använde den, är du man eller mus. Men vadå är du mus är du dålig kvinna det är vad 
den frasen menar”. 
 
Informanterna ger uttryck för att respekten för dem som chefer har brustit. Olika 
händelser pekar på detta. Ett exempel är att det ibland är svårt att få igenom beslut och 
förslag. Det krävs att de är bättre på att argumentera för sin sak än vad en man skulle 
behövt vara. Det kan vara svårt att få underställda att genomföra de beslut som är tagna, 
eller som i exemplet nedan få andra chefer i organisationen att genomföra ett beslut. 
 
”De sa bara ja inga problem och sen just inte göra det. Och jag tyckte att säger man att 
man ska göra det så ska man inte göra det då? Ja det var det, jag var väldigt förvånad 
över då. Och det blev då väldigt fokus på den som sade att det var något problem”.
  
Den bristande respekten kan ibland yttra sig genom att underställda missbrukat ett 
förtroende, till exempel att man har varit en för snäll chef.   
 
”Då var jag rätt snäll, fick jag reda på efteråt eftersom de kunde be mig om att de 
skulle till tandläkaren eller det var bröllop eller dop eller sånt där, så var det lätt att få 
ledigt. Det fick jag reda på genom att en av mina kompisar som jag umgicks med privat 
hade suttit på tåget mellan Lund och Karlskrona, i samma kupé som ett gäng 
värnpliktiga, som jag hade. De hade skojat och sagt att nu har jag fått ledigt igen och 
jag skulle inte på begravning utan nu ska vi ha världens fest och så där”. 
 
Andra exempel på när respekten har brustit är när informanterna har nytillträtt som 
chefer och frustrerade aspiranter på chefstjänsten har blivit förbannade. Ett annat 
exempel på detta är att rollerna som arbetskompis och chef går ihop. Den underställda 
ser det som att det är arbetskompisen och inte chefen som ber om hjälp.  
 
Ytterligare en svårighet i chefskapet är att vissa informanter känner sig ensamma i 
rollen som kvinnlig chef. I vissa fall tycks ensamheten höra samman med könet medan 
det i andra fall tycks höra samman med rollen som chef. Ensamheten kan till exempel 
yttra sig som bristande stöd från den egna chefen. 
 
”Jag tror att det är mer att känna sig ensam som tjej. För tittar man på chef så har jag 
chefskollegor runt omkring mig kanske i samma position och då kan man utbyta 
erfarenheter mellan hur chefskapet är. Då tror jag att det är annorlunda det här med 
att vara chef och tjej i en mansdominerad värld”.  
 
Vissa informanter som känner sig ensamma i chefsrollen menar att orsaken till detta rör 
andra saker än att de är kvinnor. Orsaken till att det är ensamt som chef handlar om att 
det finns en geografisk distans mellan de själva och de övriga cheferna i organisationen. 
En annan orsak är att de arbetar inom ett område som inte den övriga organisationen är 
väl insatt i. Att chefsrollen gör att de inte är en del av gruppen på samma sätt längre gör 
att det är svårt att diskutera exempelvis strategiska beslut med de underställda. 
Ensamheten kan också handla om att underställda har för mycket respekt för chefen.  
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”Det finns någon form av, fråga mig inte varför, någon form av inneboende, kanske 
rädsla hos vissa, respekt hos vissa att högste cheferna nej, jag håller mig till den nivån 
under.”   
 
Att kunna förena familjeliv med att vara kvinnlig chef är också en svårighet. Det är 
svårt att få tiden att räcka till med småbarn och karriär, tycker de informanter som har 
barn. Det krävs ett pusslande med tider, och en lösning är att ha en partner som arbetar 
deltid för att lösa detta. Ett arbete som kräver resor är en annan försvårande faktor. Det 
är viktigt att diskutera igenom varje ny förändring för att lösa helheten.  
 
”[…] däremot är det viktigt har varit viktigt för mig att diskutera egentligen varje 
förändring, befattning även på hemmafronten. Så att man är överens om det nya 
ansvaret man ger sig in på. För på något vis så måste helheten funka, och helheten 
består både av det privata och arbetsmässiga. Och då måste man göra upp, okej vad är 
vi överens om”. 
 
Några informanter har inga barn och har därför inte yttrat sig om detta. Ytterligare 
någon har fått barn tidigt och gjort karriär senare, vilket har underlättat hennes karriär.  
 
”Därför att jag fick barn när jag var ung, jag var 23 år när jag fick barn och sen så har 
jag gjort karriär ((ironi min anm.)) då från trettioårsåldern, 35-årsåldern och uppåt. 
Där har vi då min karriär om man får uttrycka sig så. Men det har jag ju kunnat göra 
från det att vi, hon har varit rätt så stor då.” 
 
En informant tycker inte att hon har upplevt motstånd i chefsrollen. Hon understryker 
med röststyrka och tonfall att hon absolut inte har upplevt något motstånd i chefsrollen 
eller känt sig illa behandlad som kvinna.  
 
Strategier för att hantera motstånd och svårigheter 
Det finns olika sätt som informanterna använder sig av för att hantera de speciella 
förväntningar som finns på dem som kvinnliga chefer. Ett sätt handlar om att försöka 
motbevisa de negativa föreställningarna som finns. Att motbevisa att de som kvinnor 
inte ses som lika kompetenta görs genom att de presterar och försöker vara kompetenta.  
Det gäller till exempel att bli bättre på att argumentera för sin sak. Det krävs av dem för 
att de ska tas på allvar att de kämpar mer än sina manliga kollegor.   
 
”Många av de kvinnorna som har nått höga positioner är ju nästan utopiskt duktiga. 
Medan män inte är det på samma sätt, helt enkelt. Man får ju liksom passa sig, man 
behöver ju liksom inte vara så fruktansvärt duktig jämt”.  
 
Andra föreställningar som hanteras på liknande sätt är att man som kvinnlig chef lättare 
ses som ytlig. Detta hanteras genom att bli mer seriös i ett försök att motbevisa den 
negativa föreställningen. 
 
”Ja, jag försöker, jag försöker då möta det. Känna av klimatet först. Är det så att det 
här är ett seriösare så försöker jag möta det seriösare, så att det inte är så att jag 
framstår som flamsigare eller som mer ytlig. Om det är ett seriöst läge då försöker jag 
prata seriösa saker. Hur gick senaste bolagsstämman, vad upplevde du, vad tyckte du.” 
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Föreställningar kring hur informanterna förväntas vara uttrycks ibland genom 
kommentarer. Ett sätt att bemöta detta är att säga ifrån till den som kommer med en 
sådan kommentar. Att på detta sätt visa att man inte accepterar sådant, att göra motstånd 
mot föreställningen. En informant kommenterar detta.  
 
”Ja, den som sade den riktigt taskiga kommentaren, det var en ordförande i en nämnd 
där jag skulle hålla en utdelning. Då for fan i mig, så då sade jag fint du, då går jag 
hem så kan ju ni alla gå hem, eftersom det är jag som är huvudtalare”. 
 
Ytterligare ett sätt som tycks användas för att hantera föreställningar om kvinnor är att 
arbeta med män istället för kvinnor. Hälften av informanterna uttrycker att det är lättare 
att arbeta med män. Det är mindre ”skitsnack” i en grupp med bara män, man får vara 
rak och säga vad man tycker och man får sticka ut. Det är svårare att arbeta med kvinnor 
för att man mer blir bedömd utifrån sin empati, man kan inte vara lika rak och man 
förväntas vara en i gruppen. Detta leder till att det uppstår vissa föreställningar om en 
kvinnlig chef i en grupp med kvinnor.  
 
“På sätt och vis kan jag uppleva att det på något vis är enklare att jobba med män än 
kvinnor, det lilla jag tycker hittills. Eftersom de är mer att det är det som gäller bara 
man är överens om det. Att de kanske inte har det här hela tiden värderandet att man 
ska, hur man är som empatisk person också”.  
 
I vissa fall har respekten för informanterna brustit. Det finns olika sätt som 
informanterna hanterat den bristande respekten. Ett sätt har varit att använda sin 
position som chef för att uppnå respekt. Detta hör också samman med att om man har 
arbetat länge på ett ställe och fått mer erfarenhet så finns det större möjlighet att säga 
ifrån när respekten brister.  
 
” När man har varit länge i ett företag så har det funnits ett antal incidenter som har 
visat att men om man inte gör så som vi har kommit överens om då hör jag av mig igen. 
Det är inte så att det bara sopas under mattan utan då kommer jag tillbaka. Vad var 
det, jag trodde vi var överens om det här har jag missförstått det. Har du missförstått 
det, eller var ligger problemet”. 
 
Ett annat sätt att hantera bristande respekt är att bli mer sträng och tydlig i sitt chefskap. 
Det handlar om att det finns en föreställning att den bristande respekten ibland handlar 
om att man har varit för snäll. Att bli mer sträng handlar om att tala om vad som inte 
okej mer tydligt när respekten brustit.  
 
”Så att men ibland så kan man känna att jag behöver bli lite tydligare och strängare, 
det är ju ett konstigt ord men ibland behöver jag nog bli det. Att ((informant slår näven 
i bordet)) nu är det nog, det är inte okej”. 
 
Att inte längre fokusera så mycket på att alla underlydande ska ha det bra och att vara 
en omtyckt och snäll chef är andra strategier. Ibland är en mer sträng ledarstil 
förutsättningen för att klara av chefskapet. Man måste kunna fatta beslut som är 
obehagliga för vissa och inte alltid ta hänsyn till underställda. 
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De flesta informanter har gett uttryck för att de känner sig ensamma i rollen som chef. 
För vissa av informanterna tycks ensamheten kvarstå medan i andra fall så har 
informanterna löst ensamheten. Ett sätt är att få stöd av andra människor, både inom och 
utanför organisationen. Dessa nätverk är viktiga inte bara för att överbrygga ensamhet 
men också för att få möjlighet till känslomässig avlastning. Att man kan prata om saker 
och ting utan att behöva överväga vad man säger, som man ofta måste göra i 
chefsrollen, att kunna tala om sina känslor inför att vara ensam kvinnlig chef, eller 
kunna tala om stämningen i arbetsgruppen underlättar situationen. Andra orsaker till 
nätverkens betydelse är att de höga förväntningarna gör att det är viktigt att få stöd.  
 
”Man måste ha en stark självkänsla, självförtroende, men framför allt en stark tro på 
sig själv.  
I: Har du det?  
R: Ja, det har jag. Det är klart att jag inte är omänsklig, ibland så vacklar man ju. Då 
gäller det att man har en ett nätverk som man liksom kan prata med när man känner så 
här. 
I: Vilka är det, är det andra chefer eller?  
R: Nej, det är vänner, det är vänner och det kan vara andra chefer, men framförallt är 
det vänner. Vänner och äkta hälft och så”. 
 
En svårighet som informanterna har nämnt är svårigheter att få ihop chefskap och 
familjeliv. Lösningen på detta är till exempel att ha en sambo som arbetar deltid. Andra 
sätt är att tydliggöra ansvarsfördelningen hemma vid nya karriärsteg. Ett annat sätt är att 
det finns möjlighet till ett mer flexibelt arbetsliv, att man kan arbeta övertid i hemmet 
när barnen har gått och lagt sig, att man ordnar med vikarier på arbetet så att man har 
möjlighet att till exempel hämta barnen på dagis tidigare en eftermiddag. Det handlar 
också om att kunna få igenom önskemål som underlättar familjelivet, till exempel att 
inte behöva resa så mycket i arbetet. Ytterligare sätt att hantera kombinationen 
familjeliv och karriär är att göra karriär när ens barn blivit lite större. Två av 
informanterna har inte barn. Kanske har detta också underlättat för dem att kunna göra 
karriär eftersom de inte på samma sätt har behövt hantera svårigheten att kombinera 
chefskap och familjeliv.  
 
Män och kvinnor olika och lika 
Informanterna har många uppfattningar om vad som är kvinnligt och vad som är 
manligt. I vissa fall är skillnaderna mellan könen beskrivna som dess motsatser, medan 
beskrivningarna i andra fall inte är lika artskilda (jmf Eagly & Karau, 2002; Heilman 
2001). I flera fall är uppfattningen att könens olikheter är viktiga eftersom de 
kompletterar varandra. Kvinnor anses dämpa till exempel männens prestigefullhet och 
männen anses hålla igen kvinnors alltför oåterhållsamma sätt att tala. Parallellt med 
denna uppfattning om olikheterna mellan könen så finns uppfattningen om att könen är 
lika varandra och att olikheterna främst kommer sig av individuella skillnader.  
 
Den mest tydliga och gemensamma uppfattning som informanterna ger uttryck för är att 
kvinnor och män ser på karriär på olika sätt. Kvinnor är i första hand inte ute efter att 
göra karriär, de har inte som mål i sig att göra karriär. Det viktigaste för kvinnor är att 
ha ett intressant och utvecklande arbete. Det är inte själva positionen som är viktig, hur 
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många underställda de har, eller andra sådana statusmässiga saker. En informant jämför 
att göra karriär med att träna. 
 
”Tjejer går på Friskis och Svettis och det gör man för sin egen skull eller tränar på gym 
för sin egen skull för att det är kul. Det är inte riktigt lika många som fortsätter med 
tävlingssatsning. Utan man gör det för att det mer för att det är roligt och utvecklande. 
För att det är kul för sin egen skull. Och det är ju lite samma sak med ett jobb 
egentligen”.   
 
För män är det mycket viktigare att göra karriär. Det är viktigt med status och 
positionen chef i sig är viktig för männen. Det är viktigare för män än för kvinnor att 
kalla sig chef och att ha många underställda. Män har på ett annat sätt en drivkraft att 
klättra i karriären. Vissa steg, som exempelvis att ha personalansvar, görs inte av 
intresse och engagemang utan av strategiska skäl.  
 
”Det är nog kanske vanligare att kvinnor är mer empatiska än vad män är. Män är nog 
mer karriärsugna”.  
 
Informanterna ger uttryck för att kvinnor och män skiljer sig åt när det handlar om att 
kunna kritisera någon. Kvinnor har inte en öppen och rak kommunikation när det gäller 
detta medan män har det. Kvinnor baktalar istället andra, främst är det andra kvinnor 
som blir baktalade. Man vet inte på samma sätt vad kvinnor tycker för att de inte säger 
rakt ut vad de tycker. Kvinnor tycker också att det är viktigt att alla i en grupp är lika 
varandra att ingen ska sticka ut, detta är en förklaring till att det blir konflikter.  
 
”Därför att kvinnor, ursäkta att jag säger så om mitt eget kön. Men kvinnor intrigerar 
rätt mycket, snackar skit, ägnar mer tid åt oväsentliga saker som hon fick ta semester då 
och de fick inte jag och den fick ta ledigt si och så”.  
 
Män har en mer rak kommunikation än kvinnor, menar informanterna. Män kan 
kritisera öppet på ett annat sätt och man vet vad de tycker. Det blir inte alls på samma 
sätt skitsnack som det blir med kvinnor. En orsak till att det inte blir det är att män till 
skillnad från kvinnor tillåter varandra att sticka ut och ta plats. Alla behöver inte vara 
lika varandra som är fallet med kvinnor.  
 
“Medan i en mansgrupp är det helt okej att sticka ut. Män är jäkligt raka, de kan tala 
om att det här är inte bra och inget skitsnack, raka rör och det är mer dialog än vi tjejer 
är”.  
 
Informanterna ger uttryck för att kvinnor är duktiga på att se helheter. Detta kommer till 
uttryck på olika sätt. Kvinnor har en förmåga att kunna hantera den informationsstruktur 
som finns idag, de har bäst betyg och kan lättare forska för att de kan se helheter på ett 
annat sätt än män. Detta kommer också till uttryck vid beslutsfattande. Kvinnor tar mer 
in alla aspekter som kan påverka ett beslut medan män mer fattar ett beslut utan att ta 
hänsyn till alla aspekter.  
 
En annan aspekt som informanterna tar upp är att kvinnor mer än män är empatiska och 
mjuka till sitt sätt. De mjuka värdena är viktigare för kvinnor än för män. Ibland 
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kommer detta till uttryck i kvinnors ledarstilar.  Det är viktigt hur underställda mår och 
chefskapet är präglat av coachning. Mäns chefskap är mycket mer präglat av att vilja ta 
åt sig äran av de underställdas arbete. Kvinnor behöver inte heller hävda sig på samma 
sätt som män. Män har behov av detta. Det blir lätt en kampsituation eller en slags 
stridstuppsbenägenhet när en grupp män samlas, eftersom män behöver göra sina röster 
hörda. Det är mer okej för män att sticka ut i en grupp medan man inte får sticka ut i en 
grupp med kvinnor.  
 
Kvinnor och män anses skilja sig åt i hur de talar. Kvinnors sätt att tala är mer nyansrikt 
och inte lika konkret som männens. Kvinnor använder sig av fler ord än män och 
skillnaden kommer till exempel till uttryck vid beslutsfattande. Kvinnor anses ha ett 
resonerande sätt att tala och fatta beslut medan män mer talar på ett konstaterande och 
icke-resonerande sätt.  
 
”Man måste vara mer tydlig än vad man måste vara med kvinnor när man säger 
någonting. Det går inte att liksom resonera utan flytta det, gör det”. 
 
Kvinnor till skillnad från män är ofta osäkra på sin förmåga i arbetssituationer. Kvinnor 
är mer självkritiska men har också därför mer självinsikt än vad män har. Män beskriver 
sig ofta som att de kan mycket medan kvinnor måste vara säkra på att kunna innan de 
till exempel prövar att söka chefstjänster. Denna osäkerhet hos kvinnor är en viktig 
faktor till att det finns så få kvinnliga chefer.  
 
”Du som tjej ser en jobbansökan så tänker du, det där ser jätterolig ut, det där skulle 
jag vilja testa, men jag har ju inte av det och jag är ju inte det. Jag fixar nog inte det 
här. Ser en kille samma annons fast med samma bakgrund så säger han wow, vilken 
utmaning. Jag har ju inte gjort så mycket av det men det fixar jag”.  
 
Informanterna har med olika omfång och styrka uttryckt könens olikheter. Men de har 
också på samma sätt uttryckt dess likheter. Tanken om olikheterna och likheterna tycks 
finnas parallellt samexisterande och många av informanterna ger uttryck för dem bägge. 
Ibland krockar uppfattningarna tydligt medan det i andra fall sker en mer logisk 
övergång av uppfattningarna. Uppfattningen om könets likheter hör ofta samman med 
att de olikheter som finns förklaras av variation i individen och personligheten. Ett 
exempel på när uppfattningarna delvis krockar följer.  
 
”Jag tror att det är egenskaperna i individen som gör att man är en bra chef. Det spelar 
ingen roll om man är en man eller en kvinna. Det är egenskaperna och jag tror att vi 
tjejer har lättare att ta fram det som är viktigt för mig, de mjuka frågorna mer än vad en 
man kan”.  
 
Att balansera mellan manligt och kvinnligt som chef 
Det tycks finnas en viss balansgångsakt i informanternas könsroller. Det är viktigt att 
vara kvinna och vara kvinnlig men det är också viktigt att inneha vissa manliga drag. 
Informanterna identifierar och positionerar sig växelvis med en manlig roll och en 
kvinnlig roll. Oftast är detta inget som de uttalar själva utan det är en tolkning jag gör 
dels utifrån hur de själva beskriver vad manliga och kvinnliga egenskaper är och även 
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med hjälp av forskning som beskriver manliga och kvinnliga egenskaper (se t ex Eagly, 
1987; Eagly & Karau, 2002; Heilman, 2001). 
  
 Positionering som kvinnlig. Det finns olika sätt som informanterna identifierar sig 
med en kvinnlig könsroll. De allra flesta av informanterna tycker att det inte är själva 
chefspositionen i sig som är viktig för dem utan att det är andra saker som är viktiga för 
dem. Eftersom att inte vilja göra karriär är något som informanterna menar är typiskt 
kvinnligt så är detta ett tecken på identifikation med kvinnlighet. När karriär och makt 
kommer på tal under intervjun studsar informanterna till vid dessa ord. Dessa ord verkar 
vara lite tabubelagda ord och något som de gärna inte identifierar sig med. Andra saker 
än karriär och makt har drivit informanterna till den position de har idag. Positionen 
chef har varit ett sätt att få möjlighet att påverka och få utlopp för sina idéer. De flesta 
av informanterna tycker inte att de har kämpat för att nå chefsposten och de som tycker 
att de har kämpat de menar att vad de kämpat för inte är själva chefspositionen. Det som 
de strävat efter är att påverka, att göra bra och roliga saker. Makt beskrivs när det 
kommer på tal som någonting ganska negativt, en börda som man får på köpet när man 
vill påverka, eller så kopplas makt samman med någon som utnyttjar sin ställning. 
Ibland beskrivs karriär med ett ironiskt tonläge som i exemplet nedan.  
 
”Det fanns när jag gick ut Handels, då hade man lyssnat på vägledning och lyssnat med 
folk hur man ska göra karriär. Jag visste inte ens vad karriär innebar riktigt, men det 
var så alla pratade. Då skulle man göra två, tre år på första jobbet och så skulle man 
byta för att få löneförhöjning. Så det var ungefär vad jag sa också, så här ska man göra 
men jag blev kvar på samma jobb sen anställningen”.  
 
Istället för att göra karriär är det viktigt att påverka, och ofta påverka av oegennyttiga 
och ibland världsförbättrande orsaker. Detta förstärker informanternas identifiering med 
kvinnlighet, eftersom att bry sig om andra är ett kvinnligt attribut (se t ex Eagly & 
Karau, 2002). Det handlar om att den verksamhet som man arbetar för kan göra livet 
lättare för andra människor, eller att rekrytera personal utifrån ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv. Andra exempel är att genomföra idéer som främjar de anställda. 
Att genom sitt arbete ge konsumenter produkter som tillför dem något, och att arbeta 
med internationella projekt som leder till utveckling av andra länder är ytterligare 
exempel.  
 
”Men jag vill nog påverka rakt igenom tror jag. Det är klart jag har också visioner, jag 
tycker att den bransch vi jobbar i, det är helt otroligt vad det kan förändra livet för 
människor. I och med att två och en halv miljard människor har mobiltelefon och vi 
jobbar med lösningar. För att man ska kunna nå, vad man kallar bottom of the 
pyramide, vilket innebär att även väldigt fattiga människor får en möjlighet att 
kommunicera. Och det har visat sig att har man möjlighet att kommunicera så har man 
möjlighet att få ett bättre liv”.  
 
Andra drivkrafter i karriären istället för chefspositionen är att de utför arbetet för att de 
är engagerade. Detta är en identifiering med en kvinnlig könsroll, eftersom kvinnor 
enligt informanterna själva mer gör karriär för sin egen skull och vill ha ett roligt arbete. 
Informanterna tycker att de har väldigt roliga arbeten, och ofta berättar de utförligt om 
deras verksamhet och om hur idéer de har haft har påverkat verksamheten och förändrat 
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den. Det finns en vilja som är lustbetonad i många informanters utsagor. Detta uttrycks 
genom att de säger att de har haft som mål att göra roliga saker och att de vill göra bra 
saker och få andra att också göra det.  
 
En annan aspekt av denna identifiering är att chefsrollen beskrivs delvis utifrån 
kvinnliga egenskaper. Vanligtvis är chefsrollen väl överensstämmande med en manlig 
könsroll, men informanterna beskriver chefsrollen delvis utifrån mer kvinnliga 
egenskaper. Det som är mest tydligt i informanternas utsagor är att de beskriver att en 
ledare ska bry sig om sina medarbetare och tycka om människor. Det handlar om att en 
ledare ska vara engagerade i hur medarbetarna mår och hur de har det. I många fall visar 
informanterna ett stort engagemang för sina anställda. En bra chef får sina anställda att 
utvecklas och anpassar sitt agerande efter hur de underlydande är. Det är också viktigt 
att skapa bra förutsättningar för de anställda. En annan kvinnlig identifikation är att 
informanterna tycks se chefen som en resurs för de anställda. Exempelvis ska en chef 
fungera som ett bollplank och få medarbetarna att utvecklas och trivas. Detta ställer det 
traditionellt manliga chefskapet på ända, eftersom detta mer går ut på att det är de 
anställda som är till för chefen och inte vice versa.  
 
”En bra ledare tycker om människor och bryr sig om människor. En bra ledare försöker 
coacha sina medarbetare. En bra ledare bereder vägen för sina medarbetare”. 
 
Det finns andra uttalanden som förstärker bilden av ett chefskap som inte är 
dominerande och styrande, vilket tyder på ett chefskap som mer överensstämmer med 
kvinnliga attribut. Det handlar om att de som chefer försöker fatta beslut kollektivt och 
att de själva inte behöver få igenom sina egna förslag. Det beslut som är bäst för 
verksamheten är det beslut som ska fattas. Man ska inte som chef försöka att framhäva 
sig själv, utan skapa en känsla av att alla har sin del i en verksamhet, att alla har ansvar 
för verksamheten. Istället är det ett kollektiv av medarbetare som åstadkommer ett 
arbete tillsammans. Informanterna förespråkar alltså ett chefskap där de själva inte blir 
den dominerande parten, utan ett mer demokratiskt chefskap där ett kollektiv 
tillsammans bestämmer.  
 
”Jag tror mycket på att man inte ska framhäva sig själv. Utan det är ju nästan alltid ett 
kollektiv som åstadkommer någonting. Själv kan man ju inte åstadkomma så mycket”.  
 
 Positionering som manlig. Mer än hälften av informanterna beskriver sig själva 
som mer maskulina än andra kvinnor, vilket tyder på en identifiering med en manlig 
könsroll. I de flesta fall har denna beskrivning skett spontant utan att jag har frågat om 
detta. Informanterna menar att de inte är så feminina som kvinnor, att de har drag som 
är mer manliga, att de inte är så pimpinettiga, att de är mer än andra kvinnor tänker mer 
maskulint och att de var mer pojkflickor som små.  
 
”För jag kan ibland tycka att när jag träffar mina tjejkompisar som är civila, som inte 
har med militären alls att göra. Så kan jag uppleva mig själv tänka lite maskulint. Att de 
är på ett visst sätt som jag aldrig kan vara eftersom man har blivit den man är på något 
vis”.  
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Andra identifikationsfaktorer är att flera av informanterna föredrar att arbeta med män 
för att de mer har en mer rak kommunikation som gör att det blir mindre ”skitsnack”. 
Men samtidigt som informanterna delvis identifierar sig med en manlig könsroll tycks 
det viktigt att inte bli för manlig. Det handlar om att man inte har försökt ta på sig en 
mansroll som gör att man blir manhaftig eller som citatet som följer att hon fortfarande 
är kvinnlig inför sin man.  
 
”I: Du sa att du är ganska rak person och att män ofta är raka [R: Ja]. Hur upplever 
du dig själv, är du ganska manlig eller hur ska man tolka det? 
R: Det får du fråga andra, jag har svårt att uppleva mig själv som manlig. Frågar du 
min man så tycker han inte alls att jag är manlig, men frågar du kanske en kvinnlig 
kollega skulle hon kanske tycka att jag var det”. 
 
Andra tecken på en manlig identifikation är att chefsrollen beskrivs utifrån manliga 
egenskaper. Informanterna menar att det krävs av en chef att man inte alltid kan vara så 
snäll, att man inte alltid kan ta hänsyn till anställdas privatliv. Man måste också kunna 
fatta beslut som är obehagliga för andra, vilket gör att man inte kan vara för 
omhändertagande. Det är viktigt att kunna vara rak och tydlig och ibland måste man 
kunna ryta till. Detta med att behöva vara mer rak, tydlig och strängare är något som 
kommer igen i många utsagor. Att vara rak och tydlig är egenskaper som informanterna 
själva har kopplat ihop med manlighet. Det handlar om att informanterna själva tycker 
att de måste bli bättre på att ta någon i örat, ta beslut på ett rakare, mindre resonerande 
sätt och bli strängare när respekten från underställda brustit. Det också viktigt att som 
chef ha med sig en självrespekt och en självsäkerhet som gör att man blir respekterad 
och trovärdig som chef. Alltför många kvinnliga egenskaper gör det svårt att bli 
respekterad. Att anpassa sig och leva upp till deras bild av vad en bra chef är något som 
informanterna tycker är deras eget ansvar.  
 
”Jag tror att det är viktigt för mig att få in tjejer som är, det är dumt att säga, 
trovärdiga alltså. Det ska inte vara några sådana här nippertippor, förstå mig rätt, det 
ska vara sådana som klarar sig i försvarsmakten. Då tror jag att jag har varit hårdare 
än vad mina manliga kollegor för de, liksom, det är väl trevligt med någon som är lite, 
målar sina naglar, som är snygg.  Inte för att jag inte vill att det ska vara snygga tjejer i 
försvarsmakten, det är inte det jag menar. Men att jag har nog tittat på andra aspekter 
än vad kanske killarna har gjort”.  
 
Anpassningen till ett mer manligt sätt att agera på har också ett pris. Att försöka 
förändra sitt sätt att agera har påverkat några informanter negativt. Det handlar om att 
inte få arbeta på det sätt man egentligen vill arbeta på, eller inte få utöva det chefskap 
som man vill. Det handlar om att tona ner starka sidor hos en själv som inte passar in. 
Känslan av att ofrivilligt anpassa sig beskrivs som en klump i magen.  
 
“Jag mådde jättedåligt, jag försökte, omedvetet så märkte jag, att man betedde sig på 
ett lite annorlunda sätt. Det är jättesvårt att säga vad man gjorde annorlunda. Men man 
försökte passa in mer i det som gällde här”.  
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Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kvinnliga chefer i miljöer som har 
varit och delvis fortfarande är manligt dominerade upplever sin situation, vilka 
svårigheter som finns och hur dessa hanteras, samt att undersöka hur cheferna ser på sig 
själva som kvinna och chef och hur de ser på kvinnliga och manliga egenskaper.  
 
 Resultatet tyder på att det finns svårigheter med att vara kvinna och chef. Det handlar 
om att bli stereotypt bedömd, och att det förväntas speciella saker av en kvinnlig chef. 
Andra svårigheter är att respekten för cheferna har brustit, att de upplever sig som 
ensamma som kvinna och chef och att det är svårt att förena familjeliv och chefskap. De 
strategier som informanterna använder sig av är att de försöker motbevisa de 
föreställningar som finns om dem som kvinnor. För att kompensera för den bristande 
respekten använder informanterna sin position som chef eller att de blir mer stränga och 
tydliga i sitt chefskap. För att motverka ensamheten så använder de andra människor 
som stöd och känslomässig avlastning. Svårigheten med att kombinera barn och karriär 
hanteras genom deltidsarbetande sambo, äldre barn eller att inte ha barn.  
 
Informanterna beskriver manliga och kvinnliga egenskaper som mycket olika varandra. 
Kvinnor bedöms som mer empatiska, osäkra och inte statusinriktade medan män 
beskrivs som statusinriktade, självsäkra och inte lika empatiska. Samtidigt som kvinnor 
och män beskrivs som olika varandra så finns det också en föreställning om att kvinnor 
och män är lika varandra och att variation i personligheten bidrar till de olikheter som 
finns mellan kvinnor och män. Vidare kan resultatet tolkas som att de kvinnliga 
cheferna identifierar sig med  både kvinnliga och manliga attribut.  
 
De svårigheter som de kvinnliga cheferna upplever är att de ibland inte respekteras och 
att de upplever att det är svårt att bli tagna på allvar. Andra svårigheter som de upplever 
är att det förväntas andra saker av dem för att de är kvinnor, de ska ta hänsyn till de 
anställdas privatliv, de får agera fredsmäklare och att de inte förväntas ta för sig i olika 
sammanhang, vilket stämmer väl in på Schuck och Liddles studie från 2004. När 
informanterna inte kan eller vill leva upp till de förväntade rollerna så uppstår problem 
som att de får höra negativa kommentarer eller inte får stöd av sin chef. Kanske är detta 
ett tecken på att omgivningen reagerar och straffar kvinnorna för att de bryter mot sin 
förväntade könsroll. Att inte leva upp till sin könsroll leder till negativa responser från 
omgivningen (se Eagly 1987; Eagly & Diekman, 2004; Heilman 2001). Att kvinnorna 
upplever att de inte respekteras eller upplever negativa omdömen kan också bekräfta 
Eaglys och Karaus (2002) rollinkongruensteori. Eftersom de kvinnliga cheferna vare sig 
lever upp till rollen som chef eller rollen som kvinna så drabbas de av negativa 
omdömen. Dels bedöms de ha färre ledaregenskaper än män och dels bedöms de mer 
negativt när de lever upp till fler ledaregenskaper. Mina resultat bekräftar främst 
negativa responser till följd av att informanterna lever upp till ledarrollen och i och med 
det inte lever upp till könsrollen. 
 
Andra svårigheter som informanterna upplever är att det är svårt att kombinera chefskap 
med familjeliv. Flera av informanterna har inga barn eller har äldre barn. Att inte skaffa 
barn har kanske varit ett sätt att komma så långt i karriären, vilket stöds av Davies-
Netzley (1998). Kugelberg (2006) fann att moderskap påverkar en kvinnas möjligheter 
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till avancemang i karriären, vilket inte gällde för männen och faderskapet. Hon menar 
att det finns en föreställning om att mödrar inte är ideala anställda, eftersom de till 
exempel arbetar deltid och är hemma länge med sina spädbarn. Trots att detta gäller – 
eller i alla fall skulle kunna gälla – fäder påverkas inte en mans karriär på samma sätt. 
Dessa föreställningar om skillnad mellan faderskap och moderskap legitimerar och 
reproducerar fortsatt diskriminering av kvinnor, menar Kugelberg. De informanter som 
inte har haft barn i min undersökning kan ha fått hjälp i sin karriär genom att inte 
associeras till moderskap och de negativa associationer detta begrepp medför.  
 
Det finns olika sätt som kvinnorna i föreliggande studie hanterar svårigheterna. Ett sätt 
är att de försöker  motbevisa de föreställningar som finns om dem som kvinnor, och det 
görs på olika sätt. En föreställning handlar om att kvinnor inte är lika kompetenta som 
män, vilket bekräftar Glick och Fiskes (1999) resultat. För att motbevisa denna 
föreställning försökte informanterna prestera mer, vilket stödjer andra kvinnliga chefers 
upplevelser (jmf Kvande, 1999; Lyness & Thompson 2000; Schuck & Liddle, 2004). 
Föreställningen om att kvinnor är mer ytliga än män motverkas genom att bli mer 
seriösa. Ett konkret handlande som tycks syfta till att undkomma stereotypa 
föreställningar är att arbeta med män, eftersom några av informanterna upplever att de 
inte blir lika stereotypt beskrivna av män. En del av detta resultat kan förklaras av att 
informanterna försöker undkomma begränsande stereotyper om dem som kvinnor 
(Fiske, 1993). En intressant avvikelse från Fiskes (1993) argumentation, att det är 
grupper med mer makt (d v s männen) som tillskriver grupper med mindre makt (d v s 
kvinnorna) stereotypa drag, är att kvinnorna i min undersökning ansåg att det är 
gruppen kvinnor som stereotypiserar dem mest. Andra sätt att hantera bristande respekt 
är att bli strängare och tydligare. Detta kan handla om en anpassning till ett traditionellt 
manligt chefskap, alltså mer präglat av traditionellt manliga attribut (jmf Billing & 
Alvesson, 2000; Eagly, 1987; Eagly & Karau, 2002). Orsaken till att många av 
informanterna anser att de varit tvungna att förändra sin ledarstil kan vara flera, förutom 
att undvika bristande respekt. Det kan tyda på att chefsrollen fortfarande är präglad av 
manliga attribut och att informanterna delvis har internaliserat de manliga attributen 
som nödvändiga och ideala för ett bra chefskap. Att informanterna anpassar sig efter 
detta chefskap kan också vara en bekräftelse på att de som grupp har mindre makt och 
anpassar sig efter den grupp som har mer makt, i detta fall män som grupp (Fiske, 
1993). Det skulle vara intressant för framtida forskning att studera vad manliga chefer i 
kvinnodominerade miljöer upplever för svårigheter. Har de svårt att bli respekterade och 
måste därför anpassa sig till majoritetens normer, som informanterna i min studie delvis 
tvingas göra? Skulle det vara så att män i kvinnodominerade grupper måste anpassa sig 
så indikerar det att kvinnogruppen i sig inte är en minoritetsgrupp. Istället talar det för 
att ett underrepresenterat kön är beroende av att anpassa sig till det överrepresenterade 
könet. 
 
En intressant aspekt av resultatet är att många av informanterna beskriver den ideala 
chefsrollen, och den chefsroll som de tycker att de lever efter, som präglat av vad som i 
forskning anses som ett mer kvinnligt chefskap. Det bekräftar alltså den forskning som 
tyder på att kvinnliga chefer leder på ett annorlunda sätt än manliga chefer (jmf Eagly & 
Johannesen-Schmidt, 2001; Eagly & Johnson, 1990; Oshagbemi & Gill, 2003). Förutom 
att informanterna har denna ledarstil så kan orsaken till detta chefskap vara ett sätt för 
dem att undkomma negativa föreställningar som uppstår då de inte uppfyller sin 
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könsroll som chefer (se t ex Eagly & Karau, 2002; Ridgeway, 2001). Genom att de 
beskriver sin chefsstil som mer överensstämmande med den kvinnliga könsrollen så blir 
inte rollinkongruensen lika stor. Andra sätt att se på varför de beskriver chefsrollen som 
de gör är att de legitimerar sig själva som chefer och därmed gör motstånd mot ett 
traditionellt chefskap som är vigt åt främst män. Informanterna överensstämmer ganska 
väl med är Kvandes (1999) begrepp The Challengers, de gör motstånd mot ett manligt 
märkt chefskap och tar sig själva rätten att definiera en bra ledare utifrån kvinnliga 
attribut.  
 
De föreställningar om kvinnor och män som informanterna ger uttryck för 
överensstämmer ganska väl med de föreställningar som generellt finns om kvinnor och 
män som grupp (se Eagly, 1987; Eagly & Karau 2002; Heilman, 2001). Vad som inte 
överensstämmer är synen på att män är mer kompetenta än kvinnor, vilket Glick och 
Fiskes studie från 1999 visar på. Informanternas uppfattning är att kvinnor är mer goda 
och empatiska medan män inte är det, men de beskriver inte män som mer kompetenta 
än kvinnor, bara mer självsäkra. Vissa kvinnliga och manliga attribut är informanterna 
kritiska till. Att kvinnor trycker ner varandra och vill att alla ska vara lika och talar illa 
om andra och att män är fyrkantiga och karriärinriktade och därmed egocentriska är 
några egenskaper som beskrivs i kritiska ordalag av informanterna.  
 
Resultat tyder på att informanterna positionerar sig både som kvinnliga och manliga. 
Detta överensstämmer ganska väl med Pinis (2004) begrepp The third sex, där de 
kvinnliga cheferna omförhandlar sina identiteter till att bli en blandning av manligt och 
kvinnligt. Vad som är överensstämmande är att de kvinnliga attributen beskrivs delvis 
utifrån ett mer kvinnligt märkt chefskap. Vad som inte i lika hög grad är 
överensstämmande är att informanterna i föreliggande studie positionerar sig som 
manliga genom att explicit ta avstånd från kvinnlighet, medan i Pinis studie beskrev de 
kvinnliga cheferna sig utifrån manliga egenskaper. Detta kan vara ett tecken på att 
informanterna i föreliggande studie skarpare identifierar sig med manlighet än vad Pini 
fann. Orsaken till denna positionering kan vara att det kan vara svårt att få båda 
subjektspositionerna (kvinna och chef) att gå ihop, vilket leder till denna 
dubbelpositionering. En annan orsak kan vara att eftersom informanterna har en negativ 
syn både på kvinnliga och manliga attribut är att vara ”både och” ett sätt att undkomma 
de negativa attributen som både kvinnligt och manligt står för.  
 
Styrkorna i studien är att analysen har gjorts noggrant och systematiskt. Att det funnits 
en öppenhet inför informanternas utsagor och att utsagorna transkriberats noggrant, där 
skratt, ironi och gester har fördjupat förståelsen av det som sagts. Svagheten med 
studien har varit att eftersom jag inte varit så styrande i mina intervjuer så har vissa 
intervjuer varit mindre användbara eftersom informanterna kom in på sidospår som var 
irrelevanta för frågeställningen. En annan orsak till detta kan vara att ämnet för vissa 
informanter var känsligt, vilket gjorde att dessa informanter hellre talade om för mig 
mindre relevanta delar. Framtida forskning skulle kunna undersöka hur mäns 
könsidentifikation i kvinnodominerade miljöer ser ut. Denna framtidsstudie skulle 
kunna vara mer styrande i intervjudatainsamlingen och ge svar på om anpassning främst 
handlar om att tillhöra ett underrepresenterat kön eller att tillhöra en grupp med mindre 
makt.  
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Sammanfattningsvis visar föreliggande studie på att det föreligger svårigheter i att vara 
kvinna och chef. En svårighet är att det förefaller svårt att vara helt igenom kvinnlig 
som chef. Det kan ses som att informanterna definierar sig växelvis som manliga och 
kvinnliga och på detta sätt anpassar sig informanterna till en mer normativ, manlig 
chefsroll. Resultatet tyder på att kvinnor på maktpositioner inte automatiskt leder till 
jämställdhet, eftersom det krävs en anpassning till mäns sätt att vara och agera på. 
Därför är föreliggande studie ett värdefullt bidrag, eftersom det visar på att jämställdhet 
inte enbart kan nås genom kvinnliga chefer. Det krävs också respekt och acceptans för 
kvinnliga chefers mer eller mindre feminina uttryck.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
Intro 
Kul att du ville ställa upp! Jag kommer från Psykologiska institutionen. Du har rätt att 
avbryta när du vill och deltagandet är helt frivilligt. Jag skulle vilja spela in materialet är 
detta ok? Jag kommer att förstöra materialet när jag har använt det klart. Jag kommer att 
se till så att du och det du säger avbildas anonymt. Det företag du arbetar på kommer 
inte heller kunna spåras i materialet. De som kommer att ta del av det avidentifierade 
materialet är bara jag, min handledare och opponenten. 
 
Hur länge har du arbetat här? 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
Tycker du att du har ett roligt arbete? 
Har du arbetat med liknande saker innan du kom hit 
 
 
Hur är samarbetet med dina underställda? 
 
Tycker du att din underställda respekterar dig? 
 
Upplever du att du kan känna dig ensam i din chefsroll varför i så fall? 
 
Hur tycker du att en bra ledare är? 
 
Är det någon skillnad på hur män och kvinnor bemöter dig tycker du? 
 
Har du upplevt något motstånd i din chefsroll? 
 
Tycker du att det finns en motsättning mellan att vara kvinna och chef? 
 
Har du kämpat mycket för att nå en chefspost tycker du?  
 
Hade det varit någon skillnad om du hade varit manlig chef tror du? 
 
 
 
(Hur upplever du stämningen på arbetsplatsen?) 
(Hur skulle du beskriva din ledarstil, hur är de som chef?) 
 
(Har du varit med om någon konflikt och hur har du löst denna/ dessa?) 
 
 


