
Bilaga 

 
DET KVINNLIGA SPELET 

                                            En kvalitativ studie om kvinnligt ledarskap  
på Svenska Spel 

 
Ellinor Brorson Hultén  

Maximilian Krüll 
 

 
Denna studie kom till för att undersöka hur kvinnligt ledarskap tolkas på 
det statligt ägda företaget Svenska Spel. Sverige är ett land som har klara 
riktlinjer för hur jämställdhetsarbete skall bedrivas och allt fler kvinnor 
framträder idag på höga positioner. Syftet med föreliggande 
undersökning var att öka vår förståelse för hur kvinnligt ledarskap på 
Svenska Spel uppfattas och få en inblick i de kvinnliga chefernas 
upplevelse samt ta del av de manliga chefernas resonemang. Elva chefer 
har intervjuats och sedan bearbetades dessa intervjuer utifrån en induktiv 
tematisk analys. Resultatet visade att kvinnorna upplever en viss 
ambivalens i sin roll som kvinna och chef. Deras ambitioner och den 
kvinnliga könsrollen kan både vara för- och nackdel i ledarskapet. De 
uppfattas dels som mjukare än sina manliga kollegor, men även med 
förmågan att kunna ta svåra beslut. Det framhölls dock att individen, inte 
könet, anses avgörande för hur ledarskapet ter sig.   

 
Chefsämbetet är inte längre en position som endast innehas av män. I takt med att vårt 
samhälle blivit mer jämställt så har allt fler kvinnor framträtt i ledande positioner, både 
offentligt och i näringslivet (Regnö, 2003a). Trots förändringar i dagens västerländska 
samhälle ses vanligen chefskap som något manligt (Hultin, 1998). Detta kan vara förknippat 
med de stereotyper som samhället producerar, anammade inte bara av de män och kvinnor 
som haft kvinnliga chefer, utan också av de kvinnliga cheferna själva (Cooper, 1997). Cooper 
(1997) har diskuterat förekomsten av ett specifikt kvinnligt sätt att leda på, med vissa 
framträdande egenskaper som grund. Kvinnligt ledarskap har uppfattats som ett mer 
gynnsamt och ombesörjande ledarskap (Cooper, 1997).  
 
Kanter (1977) beskrev hur personer som befinner sig i minoritet i en grupp uppfattas som 
annorlunda. Anledningen till detta är att de som är avvikande inte ses som enskilda individer 
utan som representanter för de ”andra”, de som inte är som de i majoriteten. Då kvinnliga 
chefer är färre än manliga chefer, blir det de som ses som avvikare (Kanter, 1977). Detta kan 
leda till upplevda konsekvenser. Synligheten, att kvinnorna får mycket större uppmärksamhet 
eftersom de sticker ut, uppfattas som negativt då prestationskraven kan öka. Det skapas en 
kontrast vilken gör att majoriteten blir mer medveten om sin egen gruppkultur och därmed 
försöker stärka den för att skydda sig själva. Slutligen skapas en situation där den avvikande 
aldrig får vara individ, utan ses som en representant för sin grupp, och därför också enbart 
behandlas utifrån de stereotyper som den avvikandes grupp besitter (Kanter, 1977). 
McDonald, Toussaint, och Schweiger (2004) menar att det finns andra faktorer utöver att vara 
av avvikande slag som leder till att kvinnliga chefer kan känna sig åsidosatta. De fokuserade 
på olika sociala statusfaktorer som etnicitet och social och ekonomisk bakgrund, och fann att 
kvinnor med en ökad känsla av social status inte kände sig lika utsatta och avvikande i en 
mansdominerad arbetsmiljö. Till exempel så upplevde inte kvinnor med hög utbildning och 
välbärgade föräldrar det lika obekvämt att vara chef som outbildade, fattiga kvinnor. De 
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kvinnliga cheferna kände sig inte obekväma orsakat av det faktum att de var kvinnor utan på 
grund av den lägre status de kände sig inneha. Att vara kvinna är bara en del utav de aspekter 
som kan sänka statusen för de kvinnliga cheferna (McDonald et al., 2004). 
 
I enighet med Social role theory (Eagly, 1987) beskrivs människans sociala roller som de 
allmänna drag och egenskaper som en person med en viss social roll förväntas besitta. 
Könsroller ses som de antaganden som stämmer överens med utmärkande, allmänna drag hos 
män eller kvinnor. Kvinnor framställs som snälla, omtänksamma och omhändertagande. Män 
beskrivs som beslutsamma, hårda och självsäkra. Huvudinnehållet i Social role theory är att 
alla antaganden om kön kan beskrivas som antingen communal attributes eller agentic 
attributes. Communal attributes innefattar bland annat att vara snäll, hjälpsam och altruistisk, 
medan agentic attributes innefattar att uppfattas som beslutsam, självsäker, tuff och 
målinriktad. När kvinnor beskrivs så används oftast communal attributes, medan män beskrivs 
med agentic attributes. Dessa föreställningar kan yttra sig på två sätt, antingen genom 
deskriptiva normer vilket skildras som allmänna föreställningar om hur någon i en specifik 
grupp är, eller beter sig. Preskriptiva normer är de allmänna förväntningar om hur det 
vanligaste beteendet hos gruppmedlemmar är. Till exempel så förväntas kvinnor vara 
sympatiska, vilket är en preskriptiv norm, och beskrivs som ”mjuka”, vilket är en deskriptiv 
norm (Eagly, 1987).  Eagly och Karau (2002) utvecklade en teori som är baserad på Social 
role theory, det vill säga på den roll som kvinnor traditionellt har haft, och fortfarande har, i 
samhället. De menade att kvinnan hindras av att rollen som chef och kvinna inte är 
kompatibel och teorin kallas för Role congruity theory of predjudice toward female leaders, 
med betydelsen att kvinnor inte kan hitta en naturlig roll som chef. Antingen är man 
”kvinnlig”, och således ej chefsmaterial, eller så är man en duktig chef men en ”sämre” 
kvinna i övrigt, då man inte uppfyller rollen som den traditionella kvinnan. Anledningen till 
detta går att finna hos de deskriptiva respektive preskriptiva normerna som beskrivs i Social 
role theory. Att kvinnor uppfattas som mindre kvinnliga är en deskriptiv norm och att de 
anses vara sämre ledare är på grund av de preskriptiv normerna (Eagly & Karau, 2002). Detta 
leder dels till en sämre attityd gentemot kvinnliga ledare, dels till större svårighet för kvinnor 
att få chefstjänster samt att det blir svårare för kvinnor att uppfattas som effektiva på dessa 
tjänster. Som en effekt av detta måste kvinnorna finna metoder för att kunna balansera sin 
feminina och maskulina sida då de arbetar som chef, och ambivalensen gör att de inte 
framstår som lika konsekventa och beslutsamma (Eagly & Karau, 2002).  
 
Fördomar mot kvinnor som ledare är följaktligen ganska vanligt förekommande, även hos 
kvinnorna själva. Dessa fördomar är starkast då den kvinnlige chefen befinner sig i ett fält 
som anses typiskt manligt, och det är oftast andra kvinnor och äldre personer som har de 
starkaste fördomarna (Garcia-Retamero & Lopez-Zafra, 2006). Donelson, Heiney och Wright 
(1997) har försökt påvisa hur Social role theory kan spela in i när gruppmedlemmar väljer och 
värderar sina kvinnliga chefer. De fann att personer som anser sig vara liberalare i sin attityd 
emot kvinnor uppfattade kvinnorna som lika skickliga ledare som män, medan personer med 
mer konservativa attityder ansåg att kvinnor som var resultatinriktade och mer tydliga i sitt 
ledarskap var mindre kollegiala och sociala. En förklaring till varför kvinnor inte blir ledare i 
mansdominerade miljöer kan vara att kvinnorna själva väljer bort och undviker arbete som går 
emot könsstereotyper (Ritter & Yoder, 2004). Ofta väljer till och med kvinnor hellre en 
manlig ledare istället för någon av sitt eget kön. Detta för att inte framstå som okvinnliga, 
men även för att man förväntar sig att män ändå är det kön som besitter flest ledaregenskaper 
(Ritter & Yoder, 2004).  
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Barbara Pini (2005) beskrev hur australiensiska kvinnor i ledande positioner skildrar sig 
själva som ett ”tredje kön”. De kände sig varken som män eller kvinnor eftersom de inte är en 
utav grabbarna, men samtidigt inte uppfattas som vanliga kvinnor då de tar hand om barnen 
och köket. Deras vardag påverkades hela tiden av en konstant medvetenhet och kontroll av 
hur de själva presenterar sig för sin omvärld. Det beskrev inte sitt arbete med männen som 
själva svårigheten, när de väl hittat sin könlösa roll så blir deras könstillhörighet inget 
problem. Svårigheten var att balansera mellan den maskulina ledarprofilen och deras normala 
femininitet (Pini, 2005). 
 
Statens Offentliga Utredning (SOU) om Kvinnor på ledande poster i näringslivet från 2003 
redogör också för en noterad mansdominans på ledande positioner i stora organisationer, men 
att ett förändringsarbete pågår i organisationer som avser till att frambringa en jämnare 
könsfördelning (Regnö, 2003b). Även antalet organisationer som bedrev jämställdhetsarbete 
hade ökat. Man menade att detta går att härleda till att de svenska företagen börjat prioritera 
jämställdhetsarbete för att minska den skeva könsfördelningen i ledande positioner, och att 
jämställdhetslagstiftningen varit en utav de verksamma komponenterna till den positiva 
utvecklingen, såväl som en förändrad inställning till kvinnliga chefer i samhället (Regnö, 
2003). Svensk jämlikhetsutveckling gällande chefskap är en pågående process med en 
ljusnande framtid (Höök & Wahl, 2003). Nyare statistik visar på att denna utveckling fortsatt, 
men att det går långsamt. Kvinnliga chefer ökar i antal, men med någon enstaka procent per år 
(SCB, 2006). 
 
Hultin (1998) har undersökt om det skett en systematisk diskriminering av kvinnor som 
försökt sig på att nå ledarpositioner i det svenska näringslivet. Hon menade att det är de höga 
beslutsfattarna som avgör vem som blir chef eller inte, och att det är i dessa omgivningar som 
frågan måste utredas för att kunna finna orsaker till att färre kvinnor är ledare. Blom (1998) 
menar att manliga chefer oftare har en partner som stannar hemma och sköter 
vardagsbestyren, medan kvinnliga chefer som regel delar hemarbetet med en arbetande 
partner. Detta leder till att kvinnor ofta inte har samma möjlighet att lägga ner den tid som 
deras manliga kollegor kan på arbetet, och därmed kanske går miste om chefsarbeten (Blom, 
1998). Kvande (1999) undersökte hur kvinnliga ingenjörer känner sig i en mansdominerad 
miljö, och beskriver dem som nybyggare i den sociologiska samhällsvärlden. Hon menar att 
kvinnornas bristande möjligheter att nå chefspositioner kunde bero på kvinnornas historiskt 
sett relativt nya tillgång till kunskaper och yrkesval som tidigare endast besuttits av män, och 
att de därför har haft svårare att få fäste i den manligt dominerade sociala sfären.  
 
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att kvinnliga ledare bemötts av reaktioner av 
olika slag (se t ex Eagly, 2007). Trots Role Congruity Theory of Prejudice toward Female 
Leaders, som menar att är rollen som effektiv chef är inkongruent med den kvinnliga 
könsrollen, finns det idag fler kvinnliga framgångsrika ledare i världen än tidigare (se t ex 
Eagly, 2007; Eagly & Karau, 2002). Sverige är ett land som har presenterat klara riktlinjer 
vad gäller jämställdhet. Hos de flesta svenska organisationer pågår idag ett förändringsarbete 
för att få en jämnare könsfördelning (Regnö, 2003b). Vad som saknas är dock tidigare gjorda 
studier om hur de kvinniga cheferna upplever sin situation. Jämställdhet är inte bara ett 
begrepp som betyder att det finns lika många män som kvinnor på en arbetsplats eller att det 
föreligger ett likt löneläge. Det finns ytterliggare aspekter att definiera jämställdhet utifrån, 
såsom att kvinnor och män skall behandlas lika och bemötas på samma sätt från ledning och 
personal. Hur ser då situationen ut för kvinnliga chefer i ett svenskt företag idag? Vi valde att 
genomföra studien på ett större statligt företag, utifrån ett perspektiv baserat på de kvinnliga 
chefernas livsvärld. Svenska Spel, vars äganderätt således tillhör staten, förefaller intressant 
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då hälften av medarbetarna är kvinnor men trots etiska riktlinjer och jämställdhetsarbete så är 
kvinnor underrepresenterade som chefer. Av de cirka 2000 medarbetarna är hälften kvinnor, 
medan cirka 65 % av alla chefer är män.  
 
Syftet med föreliggande studie var att öka förståelsen för hur kvinnligt ledarskap på Svenska 
Spel uppfattas. Hur tolkar de kvinnliga och manliga cheferna det kvinnliga ledarskapet? Vad 
upplever kvinnorna? Vilka åsikter har männen? Vi ämnade undersöka vilka faktorer som 
påverkade de kvinnliga chefernas upplevelse av sitt ledarskap samt även ta del av de manliga 
chefernas resonemang om kvinnligt ledarskap.  
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagare förmedlades genom att en kontakt på Svenska Spel valde ut chefer på 
olika nivåer. Dessa 6 kvinnor och 5 män var i varierande åldrar samt ansvariga för olika 
avdelningar. Valet av deltagare baserades på den förhandsinformation vi emottagit från vår 
kontakt, såsom storleken på individernas personalansvar, deras ålder samt under hur lång 
period de varit verksamma som chefer. De 11 deltagarna som valdes ut befann sig inom ett 
ålderspann från 32 och 54 år, och hade varit verksamma som chefer mellan 1 och 17 år. 
Personalansvaret varierade likaså i storlek från 3 stycken upp till cirka 30 stycken. Med 
anledningen av att man inte skall kunna härleda vilka personer som deltog i studien delges 
inte information om deras respektive chefsområden.  
 
Datainsamling 
Data samlades in utifrån halvstrukturerade intervjuer och utfördes med hjälp en intervjuguide 
(se Bilaga 1). Samtliga intervjuer utfördes i enskilda rum på deltagarnas arbetsplats. 
Inledningsvis informerades deltagarna via mail om uppsatsens syfte och bakgrund. I samband 
med detta meddelades även att intervjuerna skulle komma att spelas in. Deltagarna valde 
själva tidpunkt för intervjun, vilken bokades per telefon. Information delgavs även vid 
intervjutillfället om intervjuns syfte samt deltagarens rätt att avbryta intervjun eller avstå från 
att svara på frågor. Samtliga delaktiga i undersökningen upplystes om att all insamlad data 
skulle komma att behandlas konfidentiellt. Varken vår kontakt eller respondenterna visste 
vilka som kom att delta.   
 
Vid intervjutillfället var avsikten att skapa ett öppet samtal för att nå respondenternas egna 
reflektioner och uppfattningar, för att sedan mot slutet av intervjun föra in samtalet på utvalda 
fokus. Respondenterna introducerades då inför problemområden baserade på tidigare 
forskningsresultat. Intervjutiden varierade mellan 40 till 60 minuter. De fyra inledande 
intervjuerna utfördes tillsammans, dels för att de ingick i den övningsuppsats som 
föreliggande uppsats bygger på och dels för att inte någon av oss skulle förlora förankring i 
empiri. Under dessa intervjuer ställdes frågorna växelvis, varvid den andre gavs möjlighet att 
fylla i eller utveckla. En utav dessa fyra valdes bort inför denna uppsats tematisering på grund 
av dess otillräckliga material. De tre intervjuerna som medtogs är utförda på kvinnliga 
respondenter. Vidare intervjuer utfördes enskilt, ungefär hälften var, uppdelade så att vi båda 
intervjuade män respektive kvinnor.  
 
Vi som genomförde intervjuerna läste vid tillfället för studien sista terminen på den 
Psykologiska institutionen och har båda en bakgrund baserad på studier från PAO-
programmet på Stockholms universitet. 
 



 
                                                                                                                                                

5          

Analys 
Med anledning av tidigare utföra studier i ämnet och därmed ett visst teoriunderlag 
kombinerades vissa förhandsbestämda fokus med empiristyrda. Utfallet blev en induktiv 
tematisk analys med inslag av ett deduktivt arbetssätt. Arbetet följde mallen för den tematiska 
analysen (Langemar, 2007) och inleddes med att transkribera den andres utförda intervjuer. 
Transkriberingen genomfördes noggrant och i texten återgavs exakta formuleringar. Texterna 
bearbetades därefter oberoende av varandra, för att finna nyckelord relevanta för 
frågeställningen. Ytterligare behandling av texterna ledde till att teman började 
utkristalliseras. Nyckelord och begrepp sorterades, på var sitt håll, in i tillfälliga grupper. 
Därefter gicks intervjuerna igenom en i taget och allt relevant för dessa tillfälliga teman 
plockades ut. Kodningsprocessen kom sedan att utföras gemensamt. Efter jämförande av 
teman samt nyckelord visade det sig att en majoritet överensstämde. Av våra enskilda 
analyser skapades en gemensam sammanfattning i form av tre teman, vilka ansågs vara 
avgörande för hur kvinnligt ledarskap på Svenska Spel uppfattas. Innehållet i respektive tema 
tolkades och betydande mönster och intressanta avvikelser valdes att understödjas med citat 
ur intervjuerna. Temana står i stark förbindelse till varandra och skall företrädesvis tolkas som 
avhängiga av varandra. Respektive tema innehåller både kvinnornas och männens utsagor, 
och tjänar likaså som syfte att belysa skillnader och likheter deras åsikter emellan. 
 

Resultat 
 
Egenskaper och praktiskt utförande 
Det fördes ett allmänt resonemang av kvinnorna och männen kring hur det kvinnliga 
ledarskapet karaktäriserades och vilka egenskaper de ansåg bäst beskriver det. Enligt 
kvinnorna finns det inte ett specifikt kvinnligt sätt att leda på, men likväl tillskrev de kvinnligt 
chefskap ett antal generella kännetecken. Signifikant för kvinnliga chefer i allmänhet är att de 
har en mjukare sida som framstår som mer förlåtande och att de i större utsträckning fångar 
upp omgivningen och tolkar dess signaler, vilket uppfattades som positivt utmärkande drag. 
 

”Kvinnor har en förmåga att prata lite mera och känner av känsloaspekten och 
stämningarna lite grann, det tror jag nog kan vara en fördel.” (Kvinnlig chef) 

 
Inte heller männen önskade tillskriva kvinnorna speciella egenskaper och tyckte det var svårt 
att upprätta en indelning i olika ledarskapsstilar. Trots dessa utsagor framkom att de kvinnliga 
och manliga chefernas tolkningar till viss del skiljde sig från varandra gällande det kvinnliga 
ledarskapet. Männen beskrev sig själva som resultatfokuserade, men uppfattade de kvinnliga 
ledarna som just lika målfokuserade och ”hårda” som dem själva. En intervjuad man upplever 
det manliga ledarskapet som rått men hjärtligt. Han påstår att det gäller att vara bestämd, 
något som emellertid både kvinnor och män anses klara av lika bra i chefsrollen.  

 
”Jag tror att kvinnor, fast de sällan vill uttrycka det på samma sätt, är precis lika mål- 
och resultatinriktade som män. Jag tror att de kan uttrycka det på ett annat sätt, men 
jag tror inte att det finns någon skillnad i det.” (Manlig chef) 

 
Manliga chefer ansågs av kvinnorna som säkrare än kvinnliga chefer och lättare kunna skaka 
av sig kritik och känslor av otillräcklighet. De ansågs resultatinriktade av vissa och med ett 
gott självförtroende.  
 

”Ibland kan jag nog uppleva att vissa saker tar män för självklart, till exempel om det 
finns ett jobb som man skulle vilja ha, så kan jag tänka mig att manliga kollegor tänker 
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såhär, det här jobbet vill jag ha, det här klarar jag. Kvinnor av naturen, och också jag 
själv, är lite mer såhär: man måste säkra upp och klarar jag verkligen det här. Kvinnor 
har sämre självförtroende i många lägen och måste bevisa lite mer för omgivningen 
och lite mer för sig själv.” (Kvinnlig chef) 

 
Kvinnorna menade också att män kan vara oklara i sina direktiv och konflikträdda när 
diskussion uppstår, även om konflikträdsla är en känsla som kvinnorna själva säger sig 
uppleva.  

 
Flera av männen ansåg att de kvinnliga cheferna brydde sig mer om medarbetarna än om 
organisationen, vilket också var ett påstående som stämde väl överens med kvinnornas 
uppfattning om kvinnligt ledarskap. Det tycks således framkomma likheter gällande 
uppfattningen om en kvinnlig mjuk sida som hade vårdande effekter i organisationen, då både 
kvinnliga och manliga chefer innehade vissa överrensstämmande åsikter om detta. Den ovilja 
som fanns hos samtliga kvinnliga och manliga respondenter att generalisera kring ett speciellt 
kvinnligt eller manligt sätt att leda hindrade dem alltså inte från att tillskriva egenskaper till 
ett kvinnligt ledarskap.  
 
När kvinnorna talade om sitt eget chefskap och sin egen ledarstil präglades det av en 
beskrivning om hur ledarskapet tog sig till uttryck rent praktiskt. Kvinnorna ansåg att de 
arbetade hårt och försökte i största möjliga utsträckning föranleda ett liknande beteende hos 
sina underordnade. De uttryckte stort engagemang i sitt ledarskap. Kvinnorna upplevde sig 
själva som högst involverade i sitt jobb och i sina medarbetare, samt duktiga på vad de gör. 
Vissa intervjuade kvinnor ansåg att kvinnor i chefspositioner tycks ta på sig ett för stort 
ansvar istället för att delegera. 
 
Betydelsen av att lyssna på sina underordnade och ha en bra kontakt med sina medarbetare 
ansågs vara primär, enligt kvinnorna. Tack vare denna aspekt av ledarskapet upplevde de en 
positiv konsekvens följa i form av en öppen dialog. Som nackdel kunde personalen komma att 
uppfattas som krävande, då tiden måste disponeras mellan samtliga anställda och en känsla av 
otillräcklighet då infann sig hos kvinnorna.    
 

”Jag önskade att jag kunde räcka till åt allt och alla och det var då jag försökte räcka 
till åt alla som jag höll på att gå in i väggen.” (Kvinnlig chef) 

 
Kvinnorna var överens om att de utförde ett tydligt och direkt ledarskap och beskrev delvis 
chefsrollen utifrån denna aspekt. I olika proportion upplevde kvinnorna sig som rättframma 
och ärliga. Ledarskap innebar enligt kvinnorna att ge frihet under ansvar samtidigt som att 
kunna leda dem som hade ett större behov av att bli ledda.  
 

”Utmärkande för mig är att jag är rak och alltså inte rädd, det gör att jag har en rak 
kommunikation, jag försöker inte stryka medhårs.” (Kvinnlig chef) 

 
Chefskap enligt kvinnorna innebär också att kunna överskåda sin personalgrupp och att ha en 
god överblick över sitt ansvarsområde. Med ledarens arbete förknippades ett mer analytiskt 
förfarande än det detaljerade handlande som utförs dagligen av de underställda. Det uttrycktes 
en förståelse för att inte styra i onödan utan låta beslut tas på lägre nivåer för att sedan stämma 
av med ansvarig. Tillit till sina medarbetare upplevdes vara en grund för chefskapet. 
 



 
                                                                                                                                                

7          

”Man måste vara prestigelös, man måste våga lita på folk, vara hårdhudad men 
samtidigt väldigt ödmjuk.” (Kvinnlig chef) 

 
Det engagemang som uttrycktes av kvinnorna upplevdes skapa en tillitsfull relation mellan 
chef och underordnad. Tack vare just hängivenheten och kvinnornas nedlagda kraft på sin 
personal fanns en allmän uppfattning hos kvinnorna att de underordnade lyssnade på dem och 
tog tills sig deras ord.  
 

”Det är väldigt positivt. Behöver jag göra en förändring så lyssnar man på det i och 
med att jag har engagerat mig i människor.” (Kvinnlig chef) 

 
Det framgick att kvinnorna inte upplevt större problem eller omständigheter i 
personalsammanhang kopplade till just deras kvinnliga ledarskap. De reaktioner från 
personalen som kvinnorna dock beskrev som problematiska kan i första han hänföras till 
situationer som bryter mot bilden av kvinnan som en engagerad och tillitsfull ledare. 
 

”Det är lite svårare, man måste ju vara tuff i väldigt många sammanhang. Och stå för 
sina beslut, och om man då gör det så kan man nog uppfattas som lite mer bitchig.” 
(Kvinnlig chef) 

 
Några av kvinnorna uttryckte en ambivalens angående sin roll som chef kontra den 
traditionella uppfattning om hur en kvinna ska vara. De ansåg att det var svårt att kombinera 
de båda rollerna, eftersom de skiljer sig i hur man förväntas agera och uppträda gentemot sin 
omgivning. Vid situationer där personal blir uppsagd förväntas det att en kvinnlig chef skall 
vara mjuk och inte fatta hårda beslut av sådana slag.  
 

”Kvinnliga ledare förväntas vara lite mer både tuff ledare och en kvinnlig kvinna. Är 
man för manlig i sitt sätt att vara eller besluta eller bete sig så uppfattas man lite mer 
som en bitch.” (Kvinnlig chef) 

 
Att kunna ge direktiv och vägleda gruppen ansågs betydelsefullt för kvinnorna i deras 
ledarskap. De hade uppfattningen att de verkade för att stärka sammanhållningen, dels för att 
kunna effektivisera, men också för att skapa en mer behaglig arbetsatmosfär. Vid frågan om 
vilket kön de helst skulle välja att vara chef för var svaren varierade. För vissa spelade det 
ingen roll medan andra föredrog det manliga könet. De som föredrog att leda män, backade 
upp sina påståenden med att männen tar till sig direktiv på ett rakare sätt än vad kvinnor gör, 
och att kvinnliga arbetstagare upplevs som lite mer komplexa. Likaså en rakhet i dialogen 
beskrevs vara positivt hos de manliga underordnade. 
 

”Män lyssnar på ett rakare sätt. De tar till sig saker på ett rakare sätt än vad kvinnor 
gör. Tyvärr måste jag säga att kvinnor måste man locka lite med.”(Kvinnlig chef) 

 
De manliga chefernas tankar skiljer sig på denna punkt ifrån kvinnornas, och var mer centralt 
samlade kring åsikten att det bästa är leda en arbetsgrupp bestående av både män och kvinnor.  
Med en blandning av arbetstagare av båda könen uppstår en värdefull dynamik som annars 
saknas. 
 

”Det jag ser en poäng i är att få leda kvinnor och män. Jag tror att den grupp som inte 
är blandad är en dålig grupp. Det saknas egenskaper i gruppen, i dynamiken, det blir 
inte riktigt bra om det är det ena eller det andra.” (Manlig chef) 
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De kvinnor som uttryckte neutralitet hänförde istället frågan till att handla om personlighet, 
och att denna skulle avgöra huruvida man platsar i arbetsstyrkan eller inte. En upplevelse som 
uttrycktes av en av de kvinnliga cheferna var att motivation och intresse hos de anställda är 
avgörande för vilka hon skulle välja att vara chef över. Hon menade att utbildning i större 
grad leder till engagemang i arbetsrollen, vilket efterfrågas av chefer. Högutbildad personal 
ansågs sedermera lättare att leda.  
 
Framtid, ambition och behov 
Kvinnornas uppfattning om framtiden var skiftande. Förutsättningarna som beskrevs tycktes 
anta en uppdelning i två olika inriktningar. Vissa av kvinnorna såg chanser att kunna avancera 
inom företaget och fann det som överensstämmande med uttrycket karriär. Organisationens 
omfattning beskrevs som något positivt i sammanhanget. Dess vidd gav enligt kvinnorna 
möjlighet till förändring och tillfälle att klättra på karriärstegen. En vilja att i framtiden kunna 
nå ytterligare höjder inom organisationen framlades av kvinnorna. Det ansågs likaså finnas 
möjligheter till att avancera inom andra branscher och företag.  

 
”Ska jag avancera inom där jag är nu så finns det bara ett jobb kvar och Svenska Spel 
är ett stort företag så det finns möjlighet om jag skulle vilja ha en annan vinkling på 
jobbet. Jag skulle kunna hitta andra avdelningar som jag också tycker är intressanta.” 
(Kvinnlig chef) 

 
De kvinnor som ifrågasatte att göra karriär, med innebörden av att nå en högre post i 
organisationen, beskrev bristande kvalifikationer som en hindrande faktor för framgången. De 
fann det inte förknippat med kön utan ansåg att befordran sker ur ett rent objektivt perspektiv, 
anpassat till vilken behörighet man har i form av kunskap och erfarenhet.  
 
Det uttrycktes en viss osäkerhet i några av kvinnornas uttalande om sina egna karriärer. Dessa 
kvinnor hänvisade till sin icke akademiska bakgrund som en bidragande faktor till att inte 
kunna nå ett mer högavlönat eller högre uppsatt jobb. 
 

”… jag har inte gått på högskola, jag har jobbat mig fram och då tror jag att jag känner 
att jag inte har samma kompetens som övriga, som kommer med fina betyg och 
kommer från universitet och högskolor.” (Kvinnlig chef) 

 
Vissa av kvinnorna strävade efter att utöka ledarskapet i form av att utveckla sig själv i sin 
ledarskapsroll vara definierbart med begreppet karriär. Att jobba med sig själv i sin roll som 
ledare framträdde som betydelsefullt för ett antal av de intervjuade kvinnorna. Dessa kvinnor 
beskrev framgång som förenat med medarbetarnas välfärd och framsteg, samt som känslan av 
att själva ha utvecklats.  
 

”Jag inga ambitioner att gå längre heller, att utvecklas och komma längre i företaget 
kan ju vara den personliga utvecklingen och behöver ju inte vara att man avancerar i 
någon trappstege.” (Kvinnlig chef) 

 
Den målsättning kvinnorna hade i rollen som ledare och chef handlar till stor del om 
effektivisering inom sina arbetsområden, i avseende att driva marknaden samt i form av att 
utveckla arbetsgruppen. Dessa ambitionsföreställningar uppstod i varierade grad hos 
kvinnorna.  
 



 
                                                                                                                                                

9          

Det fanns en upplevd ambition hos kvinnorna att åstadkomma samhörighet i sina grupper. En 
bakomliggande anledning till denna strävan var bland annat för att kunna återskapa struktur 
efter turbulenta tider i organisationen. Vidare fann kvinnorna det viktigt för arbetstrivsel och 
stämning med en god gemenskap i arbetsgruppen. 

 
”Jag vill ju få ett bra gäng som känner att de trivs på jobbet och att det är utvecklande. 
Jag vill vara en coach och en ledare som verkligen leder också och inte bara chefar.” 
(Kvinnlig chef) 

 
Förutom en gemenskap i gruppen upplevde kvinnorna det viktigt att låta arbetstagarna själva 
få ett visst utrymme. I olika utsträckning uttrycktes en ambition om att ge större utrymme till 
utveckling åt de enskilda individerna i gruppen. De kvinnliga cheferna ville också underlätta 
för sina medarbetare och hade ambitioner att utveckla rutiner och arbetssätt.  
 

”Just i den här gruppen vill jag kanske få individerna att dela med sig lite mer med 
varandra och kanske bredda sig lite.” (Kvinnlig chef) 

 
Kvinnorna var inte enkom inriktade på att utveckla de mellanmänskliga förhållandena utan en 
uttalad ambition fanns likaså att prestera ren ekonomisk framgång inom sitt område. En 
resultatorienterad strävan utifrån organisationens mål och krav beskrevs av vissa kvinnor.  
 

”Jag vet väl var jag vill att vi ska nå någonstans. Både utifrån de krav som vi har 
naturligtvis, utifrån leverans vad gäller intäkter, men också andra krav. Och jag har 
tydligt klart för mig vad som jag vill åstadkomma.” (Kvinnlig chef) 

 
En medvetenhet om mål och medel uttrycktes av kvinnorna och de beskrev sig ha höga 
förväntningar på sig själva. Förväntningarna skildrades dock inte som beroende av chefskapet 
utan knöts samman med individuella krav och ambitioner.  

 
”Jag hade höga förväntningar på mig själv långt innan jag var chef också.” (Kvinnlig 
chef) 

 
Aktivt deltagande i utbildningstillfällen samt ledarskapskurser fanns som målsättning bland 
kvinnorna. Samtliga kvinnor hade någon gång tidigare deltagit i en ledarskapsutbildning 
vilket resulterat i en ambition att fortsätta medverka vid sådana tillfällen. Att nå kännedom om 
hur man själv uppfattas samt att i större utsträckning komma till insikt om chefsrollens 
karaktär upplevdes vara eftersträvansvärda faktorer. Ledarskapskurser ansågs kunna 
medverka till detta. Vissa av kvinnorna menade även att det under utbildningen gavs 
möjlighet till att öppet diskutera personalfrågor, och att det skapades ett forum i vilket det 
fanns chans att ventilera sina åsikter, något som uttrycks vara ett behov för cheferna att tala 
om. Att bli del av ett nätverk och sedan upprätthålla de nya relationerna tycks vara en mycket 
viktig del av ledarskapsutbildningarna.  
 

”… men sen i alla de här kurserna har det blivit så att folk diskuterar personalproblem 
för det är det som folk har det största behovet av att diskutera. Jag menar 
personalproblemen är ju alltid olika så att man lär sig ju alltid någonting nytt där.” 
(Kvinnlig chef) 

 
Likaså de intervjuade männen talar om ledarskapsutbildningens bidrag i värdefulla termer. 
Känslor av självkännedom och nyförvärvad kunskap om sitt yrke upplevdes ha infunnit sig 
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hos vissa av männen efter genomförd utbildning. Både kvinnliga och manliga chefer tycktes 
inneha liknande åsikter om ledarskapsutbildningens positiva inslag i chefskapet och dess 
efterverkningar.  
 
En av de kvinnliga cheferna menade dock att oavsett utbildning är det bästa sättet att bli en 
bra ledare att själv bedriva ledarskap. Erfarenhet av yrket uppfattas vara ett viktigt element för 
att kunna utöva ett bra chefskap, vilket framgår av flera kvinnliga chefer. 
 
Kvinnornas ambitioner tycktes i stor utsträckning vara sammankopplade med de behov som 
de uttryckte. De kvinnliga cheferna upplevde starka behov av att i större utsträckning kunna 
vara mer tillgängliga för sina anställda. Samtidigt menade de att de inte har någon tid över för 
sig själva, och uttrycker en viss ambivalens i sina ställningstaganden. En önskan som 
uttrycktes var mindre personalgrupper för att kunna fungera optimalt i sin roll som chef och 
för att kunna driva arbetsgruppen till maximal effektivitet.  
 
Enligt kvinnorna är bra relation med den egna chefen ett krav för ledarskapet. Behovet av 
ledarskapsstöttning och förståelse för arbetet fanns hos vissa av de kvinnliga cheferna. 
Tydliga målsättningar angavs likaså som en förutsättning för att de skall kunna utföra ett bra 
jobb, samt bestämmelser över vilka befogenheter de har.  

 
”Jag måste veta vad som är mitt ansvar och vad kan jag göra av det, annars vet man 
inte vilket håll man skall springa åt.” (Kvinnlig chef) 

 
Även allmän feedback från sin överordnade ansågs vara nödvändigt för att veta hur man 
skulle agera, både ur en positiv och en negativ synvinkel. Kvinnorna menade att det handlade 
om att kunna bolla idéer och utbyta åsikter med någon, då ledarskapet kunde upplevas som ett 
ensamt arbete. Likaså feedback från medarbetare bedömdes vara en viktig faktor för 
upplevelsen av ledarskapet.  

 
”Jag behöver ganska mycket kontakt med min närmaste chef, jag behöver höra när jag 
gör bra och dåliga saker.” (Kvinnlig chef) 

 
Ytterligare behov som uttrycktes var att chefen skulle ha en förståelse för privatlivet samt hur 
det påverkar kvinnornas arbete och liv. En uppfattning är att det var svårt att kombinera ett 
familjeliv med chefskapet. Valet mellan familjeliv och karriär framstod då som enda utvägen, 
vilket krävt svåra beslut av kvinnorna under deras yrkesår. 

 
”Om man är mamma och har barn och försöker få ihop hela livspusslet så kan det vara 
svårt att vara kvinna och chef. Oftast så är det ju faktiskt så att kvinnorna drar det 
tyngre lasset hemma. Har man en ledande chefsroll kanske man inte bara klipper och 
går hem, utan man tar jobbet med sig på ett sätt som gör att man kanske blir lite 
splittrad.” (Kvinnlig chef) 

 
”… att få det livet att fungera har krävt att jag haft en chef som förstått att jag haft ett 
privatliv som måste funka också.” (Kvinnlig chef) 

 
Bland de intervjuade manliga chefer framkom också ett behov av stöd, emellertid uppkom en 
viss skillnad i hur de manliga cheferna ansåg sig ta sig an behovet. Det upplevdes som mer 
självklart att själv söka hjälp eller tillfälle för reflektion och feedback, vilket gjorde att det 
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framkom en stark kontrast mellan hur kvinnliga och manliga chefer upplever denna aspekt av 
ledarskapet.  
 

”När jag har haft behov att få stöd så har jag sett till att få det stödet.” (Manlig chef) 
 
Vissa av de kvinnliga cheferna nämner ett starkare behov av utmaningar i arbetet. Man ansåg 
sig inte ha tillräckligt höga förväntningar eller krav på sig att uppnå något särskilt, utan bara 
prestera det förväntade resultatet. Just att få ta sig an utmaningar var en av de faktorer som lett 
till att kvinnorna valt att bli ledare. 

 
”Jag snarare tycker att förväntningarna har varit att det skall funka men jag skulle nog 
egentligen vilja ha mera.” (Kvinnlig chef) 

 
Jämställdhet, omvärld och konsekvenser 
Flera av de kvinnliga cheferna diskuterade jämställdheten på företaget. Flertalet svarade 
initialt att de tyckte företaget var jämställt. Vid närmare eftertanke framkom dock flera 
aspekter av hur företaget inte förefaller helt jämlikt. Kvinnorna uppfattade det dagliga arbetet 
som jämställt och likaså relationen mellan kvinnor och män ansågs som god. Frågan om 
olikheter gällande könsaspekten rörde sådant som hör organisationsstrukturen och numeriska 
aspekter till, såsom löneskillnader och antalet manliga chefer i ledningsgrupper.  

 
”Det är möjligt att det fortfarande finns gamla lik i garderoben, men arbetsmässigt 
tycker jag att det är jämställt.” (Kvinnlig chef) 

 
Även i frågor om hur företaget hanterade deras strävan att uppnå jämställdhet hade vissa av 
kvinnorna synpunkter på hur detta gått till. De ansåg att organisationen varit mån om att 
genomföra förändringar och ta beslut utifrån jämställdhetssynpunkt, men att det istället lett till 
att de personer som berörts av dessa åtgärder känt sig särbehandlade. 

 
”… då kom det dit en konsult som skulle hjälpa oss att skratta oss genom dagen. Och 
det var en sådan gång som jag har känt att det här skulle de aldrig ha gjort om vi varit 
män.” (Kvinnlig chef) 

 
Några av de kvinnliga cheferna ansåg sig medvetna om problematiken kring särbehandlingen, 
och delade även med sig om tankar kring orsakerna. 
 

”Det manliga är normen eftersom det är fler män till antalet. Jag tror att en av 
anledningarna till att det är fler män som är chefer är att det är enklare att rekrytera 
någon som är lik dig själv.” (Kvinnlig chef) 

 
Det framkom en skillnad mellan de kvinnliga och manliga chefernas upplevelse av 
jämställdheten, då en del av männen inte ansåg att problemet var av samma omfattning som 
kvinnorna, och att detta även var något som kvinnorna tycktes reflektera över.  
 

”Jag tror att väldigt många kvinnor ser det, och kanske inte riktigt alla män.” 
(Kvinnlig chef) 

 
Uppfattningen av den omgivningens reaktioner på ett kvinnligt ledarskap var differentierad. 
Vissa av kvinnorna såg nackdelar med det kvinnliga ledarskapet. Det gällde sammanhang som 
dominerades av män och handlade till stor del inte om att vara av kvinnligt kön, utan om att 
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vara den som stack ut. Känslor av utanförskap och att ständigt vara ifrågasatt uppfattades vara 
en del av hur kvinnorna upplever sitt ledarskap. Dominansen av män i ledningsgrupper och i 
styrelsen gjorde att kvinnorna bedömde det enklare för männen, som då tillhörde samma 
grupp, att ty sig till varandra. Det framgick att den sportiga atmosfären också kan bidra till 
utanförskap för de icke-intresserade. 
 

”I en väldigt manlig miljö kan det vara en klar nackdel att vara kvinna. Inte för att man 
är kvinna, utan för att man är lite annorlunda.” (Kvinnlig chef) 

 
”… det är många fler män som är chefer än kvinnor och det är enklare att förhålla sig 
till någon som är lika eller som tillhör samma grupp.” (Kvinnlig chef) 

 
Samtidigt refererade kvinnorna positiva effekter av det kvinnliga ledarskapet till liknande 
situationer. Det handlade just om att vara den som inte är som alla andra och som blir 
ihågkommen. En aspekt som uppfattades vara en fördel för kvinnliga ledare var att 
omgivningen i större utsträckning uppmärksammade kvinnor och satsade mer på dem i 
ledarskapssammanhang. Vissa tillfrågade kvinnor upplevde att den minoritet som de innehar i 
organisationen har lett till mer utbildning och engagemang i deras ledarskap.  

 
”Å andra sidan så märks man ju, det är ju väldigt många manliga chefer där. Folk 
kommer ihåg en just därför, så det är både på gott och ont.” (Kvinnlig chef) 

 
”Fördelen man kan få om man är kvinna i ett väldigt manligt samhälle eller ett väldigt 
manligt sammanhang så är det ju det att man syns ju speciellt mycket.” (Kvinnlig 
chef) 

 
Kvinnligt och manligt ledarskap uppfattades av samtliga intervjuade, det vill säga av både 
kvinnliga och manliga chefer, som accepterat av samhället. De beskrev erfarenheter av att ha 
haft chefer av bägge könen, varvid varken kvinnorna eller männen föredrog den ena sorten 
före den andra. En likhet mellan de intervjuade kvinnorna och männen var att istället tillskriva 
de individuella egenskaperna som avgörande i relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare.  
 

”Jag har ju haft bägge och det spelar jag säger det återigen ingen roll. Det handlar om 
personen ifråga är en bra chef.” (Manlig chef) 

 
Både kvinnorna och männen ansåg att det är individ, situation och kunskap som frambringar 
ett visst ledarskap, inte könet sig. Åsikten att det handlar om personen i fråga mer än 
någonting annat undanröjer dock inte upplevelsen av att det finns kvinnliga och manliga 
egenskaper som är generella och som inte har med just ledarskapet att göra. En av kvinnorna 
framhöll att då samhället fostrat in befolkningen i olika roller, som pojke och flicka, redan 
ifrån barnsben så har det betydelse för hur vi reagerar och beter oss.  
 

”… jag tror egentligen inte att vi är så olika som chefer, men vi har fostrats i olika 
roller som blir väldigt tydliga i vissa utsatta situationer. Och när du som chef väldigt 
ofta i olika sammanhang är ganska ensam så sätts det mer på sin spets.” (Kvinnlig 
chef)  
 
”Vi kommunicerar olika, att vi funkar olika, men det är ju mer en fysiologisk, om det 
nu är arv eller miljö eller vad det nu är som gör det.” (Kvinnlig chef) 
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Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att öka förståelsen för hur kvinnligt ledarskap på Svenska 
Spel uppfattas. Hur tolkar de kvinnliga och manliga cheferna det kvinnliga ledarskapet? Vad 
upplever kvinnorna? Vilka åsikter har männen?  
 
Framkomna skillnader i respondenternas tolkningar av kvinnligt ledarskap går att koppla till 
Eaglys (1987) Social role theory. De kvinnliga cheferna beskrev kvinnliga ledare 
företrädelsevis uppvisa mjuka drag som att vara mer förlåtande och förstående, i enlighet med 
communal attributes (Eagly, 1987). Männen beskrev kvinnligt ledarskap som ”mjukt” till viss 
del, men menade också att kvinnliga ledare även är bestämda och resultatinriktade, vilket är 
mer i enlighet med agentic attriubutes. Det uppkom därmed en smärre kontrast mellan 
kvinnornas och männens uppfattning om kvinnligt ledarskap och vilka egenskaper som 
förknippas med det.  
 
En negativ konsekvens av de kvinnliga chefernas involvering i sin personal var en uttryckt 
önskan om att ha mer tid till sig själva, vilket upplevdes komma i andra hand. Tiden tycktes 
heller inte tillräcklig för att kvinnorna skulle ha en möjlighet att involvera sig i varje enskild 
anställd, vilket tolkades som en brist i ledarskapet. Som en effekt av att engagemanget inte 
uppfattades räcka till kom personalen att bedömas som krävande. Detta kan, till skillnad från 
Cooper (1997), tolkas som en negativ effekt av den mjuka sidan. En bakomliggande faktor till 
vissa kvinnors svårighet att hantera sina anställda kan vara den ovan beskrivna 
resursfördelningen. Detta tar sig i uttryck i känslan av en alltför påfrestande personal, trots att 
ambitionen att satsa på sina underställda är kvinnornas egen, inte en önskan från personalen.  
 
Det framkom ett av kvinnorna uttryckt behov av mindre personalgrupper. Behovet av 
ledarskapsutbildning, som fanns hos både kvinnor och män, kan vara en önskan av något 
annat, en chans att få vädra åsikter och diskutera arbetets karaktär och svårigheter. Kvinnorna 
uttryckte dock ett behov som inte fanns hos männen, vilket kan benämnas som en förståelse 
för privatlivet samt vad det innebär för kvinnorna att försöka kombinera privatliv med 
arbetsliv. Denna faktor kan hänföras till kvinnornas upplevelse av det kvinnliga ledarskapet 
(jfr Blom, 1998).  
 
Hur personalen leds och uppfattas utgjorde en viktig faktor gällande kvinnornas upplevelse av 
ledarskapet. Differentierade önskemål uppkom, och vissa av kvinnorna tillkännagav att de 
tyckte bättre om att leda män. Anledningen till detta tillskrevs de manliga anställdas 
egenskaper, vilka var att föredra framför de kvinnligas, med anledning av att de förväntades 
vara mindre komplicerade och mindre benägna att ifrågasätta (jfr Ritter & Yoder, 2004). 
Kvinnliga medarbetare upplevdes som mer komplexa, vilket kan kopplas till de fördomar 
kvinnor har gentemot andra kvinnor (Garcia-Retamero & Lopez-Zafra, 2006). Detta 
förhållande, draget till sin spets, skulle kunna vara en anledning till det låga antalet kvinnliga 
chefer, då inte ens kvinnorna själva väljer kvinnor som chefer eller till sin personalgrupp.  
 
Gällande bemötandet från sin personal upplevdes inga problem vara knutna till det kvinnliga 
ledarskapet. Däremot kunde kvinnorna känna sig ambivalenta i sin roll som chef när de 
upplevde att de bröt mot den traditionella bilden av hur en kvinnlig chef förväntas vara, vilket 
sammanfaller med Eagly och Karaus (2002) Role congruity theory of prejudce toward female 
leaders, om detta dilemma som möter kvinnorna. De kvinnliga cheferna upplever sig hindrade 
av att rollen som chef och kvinna inte är kompatibel. Pini (2005) presenterar likheter i sina 
resultat som sammanfaller med den beskrivna svårighet att balansera kvinnlighet med 



 
                                                                                                                                                

14          

maskulina ledaregenskaper, ett problem som männen i föreliggande studie inte behöver 
beröras av.  
 
En annan viktigt aspekt av kvinnornas upplevelse av sitt ledarskap var kvinnornas ambitioner 
och syn på karriär. Kvinnornas ambition uttrycktes vara starkt förknippad med effektivitet och 
innebörden av detta begrepp. Den strävan efter resultat och framgång inom respektive 
chefsämbete kan ha varit en orsak till den upplevda saknad av förväntningar och krav som 
också beskrivs. Vi hänför i likhet med Kvande (1999) de saknade förväntningarna som de 
kvinnliga cheferna upplever som kopplade till den nyförvärvade position som kvinnor har i 
samhället.  
 
Karriärens betydelse och dess definition framkom vara av en delad åsikt kvinnorna emellan, 
men tycktes likväl vara av en essentiell betydelse för kvinnornas upplevelse av ledarskapet. 
Karriär kunde innebära att utvecklas i sin ledarskapsroll likväl som att nå framgång och högre 
position i organisationen. Den osäkerhet som skildrades av vissa av kvinnorna gällande deras 
icke-akademiska bakgrund framstår som om de saknade tilltro till den egna kompetensen, då 
den inte kunde påvisas genom betyg eller diplom (jfr McDonald et al., 2004).  
 
Upplevd jämställdhet visade sig påverka det kvinnliga ledarskapet. Situationer tillhörande det 
dagliga arbetet föreföll jämställda medan olika element av den organisatoriska strukturen inte 
uppfattades som jämställt, såsom löneskillnader eller antalet kvinnor i styrelsen. Ett gediget 
jämställdhetsarbete ansågs dock ha bedrivits av företaget, vilket kan kopplas till det ökade 
antal organisationer som faktiskt bedriver jämställdhetsarbete (Höök & Wahl, 2003; Regnö, 
2003a,b). En skillnad framträdde dock mellan kvinnornas och männens tolkning av 
jämställdheten i företaget, då de manliga cheferna inte ansåg att den av kvinnorna beskrivna 
problematiken var av lika stor omfattning. 
 
Upplevelsen av det kvinnliga ledarskapet beskrevs som förknippat med olika fördelar och 
nackdelar. Att inte känna tillhörighet i styrelsegrupper och ständigt påverkas av ett 
utanförskap beskrev kvinnorna som en klar nackdel, och kan kopplas ihop med problematik 
av huruvida det sker en systematisk diskriminering av kvinnor som försöker nå 
ledarpositioner (se Hultin, 1998). Kvinnorna påpekade dock även fördelar med att vara den 
som stack ut från mängden. De uppfattade att mer utbildning och engagemang tillägnas dem 
tack vare deras kvinnliga ledarskap, genom att de avvikit från majoriteten. Synligheten, som 
Kanter (1977) beskrev som negativ, upplevdes istället som något positivt av kvinnorna. 
 
Kvinnliga och manliga chefer tolkades vara lika accepterade av samhället, vilket kan hänföras 
till forskning av Donelson et al. (1997) om liberalare attityder till kvinnor. Det fanns dock en 
ovilja hos samtliga kvinnor och män i föreliggande undersökning att tillskriva kvinnligt 
ledarskap vissa kvaliteter eller kännetecken, men likväl framkom gemensamma drag 
beskrivna av våra respondenter. Billing (1999) uppger att det föreligger människans natur att 
generalisera kring vad som är manligt respektive kvinnligt. Hon menar att alla människor har 
tankar och erfarenheter av könsaspekten, vilket gör att de slutsatser som dras om ett fenomen 
har en tendens att bli mer känsloladdade än tillförlitliga. Den debatt som förts i samhället har 
gjort ämnet till viss del svårantastligt och något av en politiskt laddad bomb (se t ex 
Nordenmark et al., 2008). En konsekvens av detta kan vara att både män och kvinnor var noga 
med att poängtera att ledarskapsstilen är en produkt av flera olika element, såsom individ, 
kunskap och situation, för att inte framstå som politiskt inkorrekta 
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De manliga chefernas tankar utgjorde en del i studien vad gällde hur kvinnligt ledarskap på 
Svenska Spel uppfattas. Deras utsagor kunde emellertid inte hänföras till kvinnornas 
upplevelse av sitt ledarskap, vilket betyder att fler deltagande kvinnor som respondenter 
skulle ha lett till ett mer uttömmande resultat. Däremot fick vi, i och med ett manligt 
deltagande, deras perspektiv på kvinnligt ledarskap samt en möjlighet till att uppmärksamma 
kontraster mellan männens och kvinnornas uppfattningar. Kompletterande forskning skulle 
kunna vara en uppföljning i form av intervjuer med chefernas personal och därmed utvidga 
studien genom en undersökning av arbetstagarnas åsikter och erfarenheter av kvinnligt 
ledarskap. Ytterligare forskning baserad på kvantitativa undersökningar är likaså önskvärd för 
att studera hur utbredda de tankegångar som framkommit i föreliggande studie är hos samtliga 
chefer på företaget. 
 
Intervjupersonerna som deltog utsågs genom ett tillgänglighetsurval för att sedan 
handplockas, vilket kan föranleda en kritisk diskussion som ifrågasätter representativiteten. 
Vår kontakt förmedlade respondenterna, vilket gjorde att de personer vi valde mellan var en 
redan avgränsad population. Det är svårt att i efterhand veta om de faktorer som ger de 
viktigaste variationerna i resultatet täcktes in. Förutom de faktorer vi valde att göra homogena 
respektive heterogena i urvalet begränsas resultatets generaliserbarhet alltså av ytterligare 
omständigheter. En viss kritik finns att rikta mot intervjuernas genomförande, då vi 
tillsammans deltog vid utförandet av tre av dessa. Detta tror vi kan ha skapat en osäkerhet hos 
dessa intervjupersoner, med konsekvensen att de kanske inte ville delge alla innehavande 
åsikter. Å andra sidan anser vi att chefer i allmänhet torde ha en naturlig auktoritet som inte 
låter sig rubbas av en intervju med två studenter. Likaså uppkom en betänksamhet hos några 
av intervjupersonerna att dela med sig av sina åsikter till en intervjuare av motsatt kön. Vi 
uppfattar detta som om de återigen inte ville framstå som politisk inkorrekta inför oss, vilket 
kan kopplas till fenomenet social monitoring, det vill säga att inte framlägga tankar och 
ståndpunkter som är oacceptabla i ett modernt samhälle (Myers, 2000). Särskilt känsligt 
skulle det kunna vara att förmedla tankar om kvinnor som kan anses konservativa till just en 
kvinnlig intervjuare. Vi är medvetna om dessa konsekvenser och att vi därmed kan ha gått 
miste om vissa tankegångar, men anser att det likaså finns fördelar att dra av situationen. 
Intervjuare och respondent av olika kön kanske inte har lika stor benägenhet att hålla med 
varandra, och därmed färgas inte resultaten av våra åsikter. Vidare kan en intervjusituation 
med intervjuare och respondent av samma kön frambringa en öppenhet i dialogen som kan ha 
varit svår att nå annars.  
 
Sammanfattningsvis visar framtagna resultat att kvinnligt ledarskap på Svenska Spel kan 
uppfattas utifrån ett antal olika faktorer, varav de flesta av dem tycks vara förknippade med 
den problematik som Eagly och Karau (2002) beskriver i sin rollinkongruensteori. 
Svårigheten att kunna kombinera rollen som kvinna och rollen som chef framstår som centralt 
för kvinnornas upplevelse av sitt ledarskap. Ökad förståelsen för hur kvinnligt ledarskap 
uppfattas gör att man kan undvika de situationer som förefaller problematiska och som hotar 
de olika aspekterna av jämställdheten. Den inblick i de manliga och kvinnliga chefernas 
tolkningar av det kvinnliga ledarskapet, som föreliggande studie bidragit med, kan leda till ett 
effektivare jämställdhetsarbete med faktiska konsekvenser då chefernas resonemang utgör den 
grund för vad som behöver förändras.  
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Bilaga 

Intervjuguide 
 
 

Inledning 
 
Tack för att du tar dig tid att träffa oss så att vi kan genomföra den här intervjun.  
Jag vill berätta för dig innan nu vi börjar att jag kommer att spela in den här intervjun. Du 
kommer vara helt anonym och inga andra än vi som författar uppsatsen eller vår handledare 
kommer att ta del av materialet. Allt behandlas konfidentiellt och att inga individer kommer 
att kunna identifieras i resultatredovisningen. Du deltar frivilligt och kan när som helst välja 
att avsluta intervju.  
Vi som skriver uppsatsen läser båda PAO programmet på SU och är inne på vår sista termin. 
Intervjuerna gör vi för vår C-uppsats som kommer att behandla ämnet ledarskap.  
 
 
Bakgrund 
 
Hur gammal är du?  
Vad har du för utbildning? 
Berätta om din tjänst här? 
Hur länge har du jobbat på Svenska Spel? 
Vad har du för tidigare erfarenheter? 
Hur nådde du hit på den position du befinner dig på idag? 
Är du nöjd med att befinna dig där? 
Har du genomgått någon ledarskapsutbildning?  
Vad tyckte du om den? Upplevde du den som viktig/ej viktig? Betydelsefull? 
 
 
Ledarskapet 
 
Hur upplever du ditt ledarskap, t ex tror du att det finns något som är 
utmärkande för just dig, såsom vissa egenskaper? 
Hur reagerar omgivningen på ditt ledarskap/dessa utmärkande egenskaper?  
Hur kommer det sig tror du? 
Finns det fördelar som du upplever med ett kvinnligt/manligt ledarskap? 
Nackdelar som du upplever? (omvänd också frågan och fråga om det andra könet, ex: om 
ip är en man fråga då: Tror du att det finns fördelar med ett kvinnligt ledarskap som män då 
inte får ta del av?) 
Hur menar du då? 
Tror du att det är en vanlig åsikt?  
Varför tror du att det är så? 
 
Vad har för målsättning?  
Hur tror du att du skall gå tillväga för att nå dit? 
 
Som manlig/kvinnlig chef, kan du uppleva en viss press prestera?



Bilaga 

Varför då? Hur kommer det sig? 
Tror du kvinnliga/manliga chefer upplever en sådan press?  
Varför/varför inte?  
Upplever du att förväntningarna är höga på dig?  
Hur kommer det sig?  
Tror du att förväntningarna på manliga/kvinnliga chefer är likställda?  
Varför/varför inte? 
 
 
Problemorientering 
 
Tror du att det är någon skillnad på omgivningens reaktioner när det gäller 
manliga/kvinnliga ledare?  
Varför då? Vilka kan reaktionerna vara?  
Har du stött på specifika problem eller omständigheter som du tror är kopplat till 
just det kvinnliga/manliga ledarskapet?  
Utveckla, berätta varför? Hur kände du då? 
Tror du att det finns specifika beteenden som går att tillskriva just 
kvinnliga/manliga chefer?  
Varför tror du man gör det? Tror du att det är en vanlig uppfattning?  
 
Tycker du att det är lättare att leda kvinnor eller män?  
Varför då? 
Tycker du att det är lättare att själv bli ledd av kvinnor eller män? 
Hur kommer det sig? 
 
Upplever du att du jobbar på en jämställd arbetsplats?  
Hur kommer det sig? Varför är den jämställd/ inte jämställd? 
Upplever du att du fått stöd i din chefsroll?  
Varför är det viktigt med stöd för dig? 
 
Vad behöver du från din chef och/eller från organisationen för att du skall kunna 
fungera i ditt chefskap?  
Varför behöver du det? Varför är det viktigt för dig? 
Hur tycker du att dina möjligheter ser ut för att kunna avancera här på företaget? 
Hur kommer det sig att du uppfattar det så? 
 


