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Trots att kvinnor varit yrkesverksamma sedan många år tillbaka, är 
kvinnor kraftigt underrepresenterade på högre nivåer inom 
organisationer och näringsliv. Kvinnor är lika högutbildade som män 
och når ändå inte de högre positionerna. Syftet med föreliggande 
studie var att undersöka den problematik kvinnor i chefsposition 
ansett sig stöta på i deras strävan att göra karriär inom deras yrkesliv. 
Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med sex kvinnor med 
chefsbefattning inom den privata sektorn. Resultatet analyserades 
enligt induktiv tematisk analys. Resultatet visar att kvinnornas egna 
värderingar men även strukturella hinder såsom ”glastaket” hade stor 
betydelse. Mannen som norm samt svårigheten för kvinnor att 
kombinera karriär med familj var ytterligare faktorer som kom fram i 
föreliggande studie. Genom att ge kvinnor tillträde till ledande 
befattningar kan kompetensen kvinnor förvärvar via statligt 
finansierade utbildningar komma samhället och näringslivet tillgodo. 
Därmed ökar också möjligheterna till en förändrad och förbättrad 
struktur för organisationers utseende.  
 

 
Kvinnor och män med chefsposition kan ofta beskrivas på olika sätt. Män har 
traditionellt sett haft ledarpositioner vilket gjort att de ofta ansetts som bättre 
lämpade chefer än vad kvinnor är.  
 
Eagly beskriver i Social Role Theory (1987) föreställningar gällande kön som kan 
delas upp i communal attribut samt agentic attribut. Egenskaper som att vara 
bestämd, målorienterad och självsäker tillskrivs män starkare än kvinnor och 
kallas agentic attribut. Communal attribut handlar i stället om egenskaper som 
omtänksam, hjälpsam och sympatisk, vilka starkare tillskrivs kvinnor än vad de 
gör män. Genom att ledare förväntas vara dominanta och självständiga, värderas 
en kvinnlig ledare mer negativt eftersom dessa egenskaper inte är några en kvinna 
förväntas besitta (Eagly & Karau, 2002). Egenskaper som gör en ledare 
framgångsrik är att man är dominant och självständig, vilket är egenskaper som 
generellt förknippas med män. En kvinna som innehar en ledarposition har därför 
svårt att nå framgång eftersom dominant och självständighet inte är egenskaper 
kvinnor anses besitta. Eagly och Karau (2002) beskriver manliga respektive 
kvinnliga könsroller och tar då upp att en kvinna ses som mer ödmjuk, mer 
känslosam och försiktig till sin natur, vilka inte är egenskaper som förknippas 
med en framgångsrik ledare.  

                                                 
1 Jag vill tacka Hanna Kusterer för uppmuntrande och engagerande handledning. Utan hennes stöd hade denna 
uppsats inte blivit möjlig. Likaså vill jag tacka samtliga intervjupersoner i föreliggande studie som på ett 
öppenhjärtigt sätt delat med sig av sina erfarenheter som kvinna och chef.  
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Broverman, Vogel, Broverman, Clarkson & Rosenkrantz (1972) har kommit fram 
till en tydlig skillnad mellan kvinnor och män då man klassificerar efter kön. Män 
uppfattas som mer aggressiva, mindre känslosamma, mer självständiga, mer 
tävlingslystna samt mer utav en ledartyp jämfört med kvinnor. Dessa egenskaper 
förknippas mer som kompetensrelaterade drag jämfört med de egenskaper som 
kvinnor uppfattas ha. De egenskaper som ansågs ”typiskt” kvinnliga var 
motsatsen till dessa kompetensrelaterade egenskaper, dvs de uppfattades i stället 
som mindre självständiga, mer känslosamma, mindre logiska, mindre dominanta, 
ha svårare för att fatta beslut etc. Detta resulterar i att kvinnor, som stereotyp, 
associeras med inkompetens i högre grad än vad man associerar med män 
(Broverman et al., 1972). Detta har även Ridgeway (2001) funnit stöd för. Hon 
beskriver så kallade ”status beliefs” som är gemensamma kulturella scheman om 
vilken status i samhället olika grupper har. Dessa grupper är baserade på till 
exempel kön, ras, etnisk tillhörighet, utbildning och yrkesbefattning. Dessa 
grupper skiljs åt vad gäller antaganden om kompetens, och beroende på dess 
förmodade kompetens erbjuds man makt och auktoritet. Kvinnor tillhör en sådan 
grupp som antas besitta lägre kompetens än män, och de möter därför större 
hinder i arbetslivet (Ridgeway, 2001).  
 
Eagly och Karau (2002) beskriver vidare att i de situationer kvinnor antar en mer 
manlig ledarstil står det genast i konflikt med den allmänna könsrollen kvinnor 
förväntas besitta. Även detta leder till att kvinnor värderas mer negativt som 
ledare jämfört med en man. På grund av att män traditionellt sett haft ledande 
befattningar inom organisationer har det medfört att kvinnor blir betvivlade i 
högre grad än vad män blir då de väl besitter högre positioner. Eagly och Karau 
(2002) menar att de fördomar som finns mot kvinnliga ledare visar att på grund av 
att den kvinnliga könsrollen och den typiska ledarrollen uppfattas som oförenliga, 
bidrar detta till två former av fördomar: (a) man uppfattar kvinnor som mindre bra 
ledare än vad man uppfattar män som och (b) vid värdering av en ledare och en 
ledares egenskaper blir resultatet mer negativt när ledarrollen besitts av en kvinna. 
En konsekvens utav detta blir att den allmänna inställningen till kvinnor som 
ledare och potentiella ledare är mindre positiv jämfört med män. Andra 
konsekvenser är att det är svårare för kvinnor att bli ledare och att nå framgång 
som ledare. Dessa konsekvenser uppkommer främst i de situationer man uppfattar 
den kvinnliga könsrollen och ledarskapsrollen som mest oförenlig (Eagly & 
Karau, 2002).  
 
Kvinnor kategoriseras ofta som grupp vad gäller deras förmåga och vilja till att 
inneha beslutsfattande positioner (Loutfi, 2001). I stället för att se till varje enskild 
individ, grupperar man ofta ihop kvinnorna och förutsätter därmed att alla kvinnor 
tänker likadant. Detta upplever många kvinnor vara frustrerande och en hindrande 
faktor i deras strävan till ledande befattningar (Loutfi, 2001). Man talar ofta om 
det s k glastaket, som handlar om kvinnors begränsade möjligheter att nå högre 
positioner inom organisationer på grund av de strukturella villkor som utgör ett 
osynligt hinder (Wahl, 2003). Svårigheten för kvinnor att avancera beror inte på 
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någon avsaknad av kompetens snarare på att de är kvinnor (Morrison, White, & 
Van Velsor, 1992).   
 
På grund av att kvinnor som grupp ofta anses som mindre kvalificerade jämfört 
med män, blir konsekvensen av detta att en enskild individ som tillhör den 
diskriminerade gruppen kommer att bedömas utan att man tar hänsyn till den 
individens egna kvalifikationer (Eagly & Karau, 2002). Kanter (1977) beskriver 
att en kvinna får representera sitt kön som helhet, vilket leder till att hennes 
prestation betraktas som något som vad kvinnor i allmänhet kan bidra med. Med 
andra ord är det vilket kön man tillhör som blir uppmärksammat, inte den enskilda 
kompetensen. Detta i sin tur innebär att de gånger som en kvinna presterar något 
bra ses det som ett undantag och förklaringen ges att om kvinnor alltid presterade 
lika bra hade inte organisationsstrukturen sett ut som den gör i dag på många 
företag (Kanter, 1977).  
 
Blair-Loy (2001) beskriver i hennes family devotion schema hur det traditionellt 
sett varit kvinnan som ansvarat för barnomsorg och hushållsarbete, de har ägnat 
större delen av sitt liv till dessa uppgifter. Detta s k schema beskriver ett 
heterosexuellt äktenskap i vilket kvinnan är beroende av mannen för livsuppehälle 
och socialt status, medan mannen förlitar sig på kvinnan när det gäller fysiskt och 
emotionellt omhändertagande om dem själva men även om deras barn. När 
kvinnor i dag rör sig ifrån detta family devotion schema är det inte utan att brottas 
med ångest och tveksamhet, utan det förblir en ständig påverkande faktor. Blair-
Loy (2001) kommer fram till att könet har större inverkan än vad man skulle 
kunna önska för att underbygga goda möjligheter för kvinnan i arbetslivet. På 
grund av traditionella mönster och värderingar fortsätter könet som fenomen än i 
dag i stor utsträckning på ett kraftfullt sätt och personligt plan påverka kvinnor i 
deras moral och strävan (Blair-Loy, 2001).  
 
Förutom föreställningar om kvinnor som grupp finns det en mängd andra 
förklaringar till denna maktobalans mellan män och kvinnor i arbetslivet. Ett 
exempel är att den beror på nedärvda respektive biologiskt bestämda orsaker 
(Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2001). Kvinnors underordning förklaras 
med att de är gravida, föder barn och ammar och därmed inte kan delta i det 
offentliga livet. På grund av sin biologi, är kvinnor beroende utav försörjning och 
försvar. Män beskrivs å andra sidan vara mer aggressiva, starka, riskbenägna och 
bättre på att hävda sig än vad kvinnor är (Wahl et al., 2001). 
 
Undersökningar har visat att kvinnors byten mellan olika befattningar sker till 75 
procent på de lägre nivåerna, medan 60 procent av männens byten mellan 
befattningar sker på de högre chefsnivåerna (se Ohlsson & Öhman, 1997). Denna 
s k bytesfrekvens bland de lägre befattningsnivåerna var störst både bland män 
och kvinnor i början av deras yrkeskarriärer. Männens bytesfrekvens var en aning 
högre, men efter några år i arbetslivet var kvinnornas bytesfrekvens högre än 
männens och den förblev relativt hög efter att har arbetat tjugo år i arbetslivet. 
Ohlsson och Öhman (1997) gör tolkningen att det kan tyda på att kvinnor i början 
av deras yrkeskarriär inte vill avancera i samma utsträckning som männen vill på 
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grund av exempelvis familjeskäl. Vidare menar de att det också kan vara så att 
arbetsgivarna inte väljer att rekrytera och befordra lika många kvinnor som män 
på grund av rädsla att de snart skaffar barn och därmed stannar hemma. Kvinnors 
bytesfrekvens stiger efter cirka tjugo års yrkeserfarenhet, vilket Ohlsson och 
Öhman (1997) menar är ett tecken på att de väljer att återuppta sin karriär när 
barnen blivit tillräckligt gamla. Andra studier visar dock att det är vanligare med 
kvinnor på lägre nivåer, och ledande befattningar på högre nivåer är ofta utom 
räckhåll för många kvinnor som strävar vidare i sin karriär (Baxter & Wright, 
2000).  
 
Granleese (2004) diskuterar hur kvinnor i karriären känner en stress över 
konflikten mellan ansvar över sitt jobb och sitt hem. Frågan många kvinnor 
funderar över handlar om ska de satsa på en karriär eller en familj, de verkar vara 
oförenligt med både och. Ett krävande arbete tar tid från umgänge med sina barn, 
vilket också var en stressfaktor för kvinnor, medan män i stället stressade upp sig 
över jobbrelaterade faktorer. I Granleeses (2004) studie var det en tydlig skillnad 
mellan kvinnor och män när det gällde stressfaktorer i jobbet. Kvinnor kände 
förutom faktorerna nämnda ovan en stress över faktorer som går att härleda till 
kvinnan som kön med bidragande stereotypa uppfattningar, familjelivet eller att 
man som kvinna i karriären var singel. Det sistnämnda bidrog till att man flera 
gånger exkluderades från företags evenemang, vilket var något som påverkade en 
kvinnas karriär negativt (Granleese, 2004). Kortfattat tycks det som att kvinnor 
inte kan vinna denna strid, svårigheten att kombinera karriär och familj består. 
Även om det är möjligt att ta sig igenom glastaket är det ett högt pris de får betala. 
De gifter sig ej, skaffar barn mycket senare i livet om de överhuvudtaget skaffar 
några barn.  Andelen manliga chefer som har barn är större än kvinnor inom 
samma grupp (Graanleese, 2004). 
 
Även Holter och Aarseth (1994) beskriver en rad kvinnor som brottas med ett 
dåligt samvete eftersom de inte anser sig vara en tillräckligt god mor och av att de 
inte är som deras mödrar var, på grund av att de lagt en del av sin tid på sin karriär 
i stället. Deras makar har i dessa fall fått ställa upp i stället, vilket har byggt på 
deras dåliga samvete ytterligare eftersom de då känner att de inte är bra nog som 
partner. De har då inte känt sig tillräckligt mycket som kvinna, och som att de 
bryter mot den kvinnliga könsrollen som kvinnor förväntas besitta (jfr Eagly & 
Karau, 2002).  

 
Föreställningar som handlar om vissa egenskaper förknippade med kvinnor och 
vissa egenskaper förknippade med män, resulterar ofta i uppfattningen att kvinnor 
och män borde göra olika saker, eftersom de anses vara olika (Wahl, 2003). Detta 
är en bidragande orsak till att det är så låg representation av kvinnor på högre 
befattningar. Många anser nämligen att det måste passa bättre med män på dessa 
poster, med tanke på att det är män som besitter dessa poster i dag. Detta faktum 
bidrar ytterligare till argument som att dessa poster kräver typiska manliga 
egenskaper och erfarenheter. Mindre vanligt är att man beskriver vad det är för 
typiska kvalifikationer man ska ha på dessa poster. I stället beskriver man de 
egenskaper som kvinnor saknar. Det är således inte normen, dvs mannens 
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egenskaper, som problematiseras och försvaras. Det är i stället avstegen från den 
rådande normen som problematiseras (Wahl, 2003). 
 
Kvinnor beskrivs således ofta som bristfälliga i många situationer, t ex vad gäller 
egenskaper, livsvillkor och erfarenheter. Vanligt förekommande argument är att 
kvinnor saknar självförtroende, att de använder fel språk, att de är sämre på att ta 
för sig, är mer emotionella och att de har problem med barnomsorgen (Wahl, 
2003). Män uppfattar kvinnor många gånger som mindre lämpliga till att ingå i 
ledningsgrupper på grund av att de uppfattas som mer emotionella och alltför 
oförutsägbara (Meyersen & Petersen, 1997). Detta är ytterligare exempel på 
föreställningar om kvinnor, vilket resulterar i att männen anses som bättre 
lämpade för ledande befattningar. Kvinnors faktiska egenskaper och 
kvalifikationer förblir därmed ofta osynliga i makt- och ledningssammanhang 
(Wahl, 2003).  
 
Asplund (1984) beskriver hur många kvinnor inte upplever något stöd från sina 
chefer när de visat att de vill vidare i sin karriär. Mer än varannan kvinna upplever 
dessutom att hennes chef på olika sätt försökt/försöker hindra henne från att byta 
jobb, avancera, skaffa sig nya erfarenheter eller vidareutbilda sig. Asplund betonar 
vikten av individernas upplevda stöd, på grund av att de manliga chefer hon 
intervjuat håller inte med om den bild kvinnorna beskriver. De anser sig själva 
behandla sina anställda rättvist, oavsett kön, och att de även ger det stöd som 
krävs. De kvinnor som trots allt lyckats avancera har gjort det med en betydligt 
större satsning och i en betydligt långsammare takt än sina manliga kollegor med 
ungefär samma förutsättningar (Asplund, 1984).  

 
Pini (2005) beskriver vilken problematik som uppstår när kvinnor innehar högre 
positioner. Kvinnliga chefer eller kvinnor som är medlem i styrelser klassas inte 
som kvinnor eftersom de inte är hemma och tar hand om hushållssysslorna. De 
klassas inte heller som män eftersom de inte är en av grabbarna. Detta medför att 
kvinnliga chefer identifieras som en annan grupp, de har ett så kallat ”tredje kön” 
(Pini, 2005). Precis som Eagly och Karau (2002) beskriver hur kvinnor ibland 
antar en manlig ledarstil väljer kvinnorna i Pinis studie (2005) medvetet en 
ledarstil för att bli respekterade och nå inflytande i styrelserummen. De undviker 
därmed medvetet att prata om sin familj, de undviker att visa känslor och de till 
och med döljer eventuella graviditeter (Pini, 2005). 
 
Wahl et al. (2001) beskriver den så kallade kontrasteffekten som innebär att 
majoriteten inom en grupp blir medvetna om sin egen kultur när någon annan 
kommer in gruppen. Första reaktionen blir att majoriteten blir rädda för att förlora 
sin kultur. Den effekt som då blir är att majoriteten överdriver skillnaden mellan 
sin kultur och den kulturen minoriteten har, för att på så vis poängtera för 
avvikaren vilken kultur det är som gäller. Det händer också att avvikaren hålls 
utanför informella sammanhang, ett exempel är bastubadande, som trots sin 
informella karaktär är av betydelse för jobbet. Emellanåt händer det att avvikaren 
utsätts för lojalitetstest av majoriteten. En kvinna i avvikarposition får inte visa sig 
lojal mot andra kvinnor för att bli accepterad av sina manliga kollegor. Kvinnor 
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hamnar därför ofta i gate-keeper-position, där de får se till att inte fler kvinnor 
tillåts tillträde till gruppen. Ytterligare exempel på test som majoriteten utsätter 
avvikaren för är att dra skämt på hennes bekostnad. Genom att avvikaren, som i 
detta fall är kvinna, inte protesterar mot skämt av sexistiskt slag, kan hon visa att 
kvinnor minsann har humor (Wahl et al., 2001). 
 
Meyersen och Petersen (1997) diskuterar vidare om andra orsaker till kvinnors 
underrepresentation på ledande befattningar. En orsak menar de är att det ofta är 
män som ansvarar för rekrytering och befordran, vilka anses vara motståndare till 
kvinnor på sådana poster. Detta kan ha flera olika motiv. T ex kan det vara så att 
män föredrar individer som är lika dem själva, och därför hellre ser män på 
toppbefattningar. Det kan också vara så att män värnar om sin maktställning, och 
därför ogärna släpper in kvinnor i sitt manliga nätverk (Meyersen & Petersen, 
1997). Kvinnor har möjligheten att avancera ett par nivåer, men befattningarna 
högst upp är utom räckhåll. Vidare har Meyerson och Petersen (1997) funnit att 
andelen arbetad tid spelar roll vid tillsättning av chefspost. De som arbetar heltid 
har störst chans att nå en toppbefattning. På grund av att kvinnor i större grad 
arbetar deltid än vad män gör, medför det också att det finns ett större urval 
heltidsarbetande män än kvinnor för arbetsgivaren att rekrytera från. Studien tyder 
på att kvinnors ansvar för familj och barn spelar stor roll för kvinnors 
underrepresentation på toppbefattningar. Kvinnors ansvar för familj och barn kan 
vara en orsak till att kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än vad män gör 
(Meyersen & Petersen, 1997).  
 
Omfattningen arbetad tid är också något som Blair-Loy (2001) nämner som en 
möjlig orsak till underrepresentation av kvinnor på högre nivåer. Hon refererar till 
en intervju med en kvinnlig chef som menar att det inte handlar om något s k 
glastak vid tillsättning av chefspositioner. I stället handlar det om ”commitment 
and time”. Den chefen såg ett bristande engagemang hos sin medarbetare på grund 
av att denna medarbetare var tvungen att gå hem tidigare på kvällarna för att ta 
hand om sina barn. Oavsett om det finns ett glastak eller ej, så länge det inte finns 
någon uppbackande make eller barnomsorg att räkna med, kommer det alltid 
försvåra möjligheten för kvinnor att engagera sig i sitt jobb som det många gånger 
kan förväntas av en (Blair-Loy, 2001).  
  
Lönen anses som en stor motivationsfaktor för viljan till avancemang (Ohlsson & 
Öhman, 1997). På grund av att kvinnors löner inte är i samma nivå som männens 
kan det innebära att en chefspost inte är lika lockande för en kvinna på samma sätt 
som det är för en man. Kvinnor är dessutom i regel mindre känsliga för 
löneökningar för att avancera till en högre post. Det innebär att de har en högre 
alternativkostnad för att vilja avancera jämfört med männen. Om en löneökning 
för kvinnor skulle äga rum, som skulle innebära samma chefslön som för män, 
finns det en chans till att rekrytering av kvinnor till chefsposter ökar (Ohlsson & 
Öhman, 1997). 
 
Vid de tillfällen som kvinnor trots allt väljer att satsa på karriären ser många 
kvinnor till att lösa det med hjälp av hushållsnära tjänster (Blair-Loy, 2001). 
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Under de senaste decennierna har det blivit mer accepterat att kvinnan inte längre 
har det största ansvaret när det gäller barn och familj, vilket underlättar för dem 
när de väljer att satsa på deras karriär. Även om samvetet trycker på är de 
medvetna om att det i dag är mer legitimt att anlita exempelvis barnvakter jämfört 
med för trettio år sedan. Till exempel söker man alternativ, i dag löser en del 
kvinnliga chefer läxläsning med hjälp utav mail och fax. Och även om det i dag 
finns möjligheter för familjer att ordna med hushållstjänster och barnomsorg, är 
det fortfarande i hög utsträckning kvinnans ansvar att se till att detta ordnas. Än i 
dag finns det därmed en bit väg kvar att gå. Blair-Loy (2001) menar att man som 
kvinna inte kan förvänta sig att både vara en fantastisk mamma och en 
framgångsrik styrelsemedlem. Du måste göra uppoffringar (Blair-Loy, 2001).   
 
Förutom att bristen på jämställdhet är en rättvisefråga så är det även ett 
resursproblem (Franzén, 1994). Näringslivet tar i dagsläget inte tillvara på den 
kompetens som kvinnor utgör. Om detta gjordes skulle man kunna skapa ett 
kreativt och effektivt arbetsliv. Att det finns så få kvinnor på ledande befattningar 
minskar antalet duktiga chefer (Johrén, 1994). Duktiga chefer beskrivs i Johréns 
(1994) studie vara en knapp resurs. Genom att inte utnyttja kvinnors kompetens 
blir utbudet än mindre. Ur en annan synvinkel kan man se det som slöseri med 
resurser med tanke på att minst lika många kvinnor som män läser 
eftergymnasiala utbildningar som huvudsakligen finansieras via skattemedel 
(Franzén, 1994). För att uppnå en god ekonomisk tillväxt är vi beroende av hur 
pass väl samhället kan ta tillvara samlade resurser. Arbetslivet, samhället, går i 
dag miste om kvinnors erfarenheter, värderingar och kunskaper eftersom kvinnors 
inflytande är så litet i arbetslivet. Det blir då ett resursproblem, eftersom 
organisationer och samhället i stort inte utnyttjar den kompetens som finns 
tillgänglig (Franzén, 1994).  

 
Föreliggande studie 
Sammanfattningsvis finns det en mängd olika förklaringar till kvinnors 
underrepresentation på d1e högre nivåerna i näringslivet. Förutom traditionella 
könsroller (t ex, Blair-Loy, 2001; Eagly, 1987; Granleese, 2004; Wahl et al., 
2001) beskrivs biologiskt bestämda orsaker (Wahl et al., 2001). Franzén (1994) 
menar att man i många fall kan säga att dessa förklaringar snarare är 
bortförklaringar. Vanligt förekommande förklaringar är att kvinnor inte vill, de 
saknar självförtroende, de prioriterar hem och familj, eller att de har fel 
utbildning. De här förklaringarna speglar i mångt och mycket mäns generella 
föreställningar om orsaker till kvinnors underrepresentation på högre befattningar. 
Kvinnor däremot har helt andra förklaringar till att det är så. De ser i stället till 
mäns konservativa attityder, arbetslivets traditionella organisationer och 
hierarkiska strukturer som de egentliga hindren till att kvinnor inte har samma 
möjlighet som män att avancera uppåt inom organisationer (Franzén, 1994).  
 
Dessa resonemang kring underrepresentationen av kvinnor på chefspositioner 
utgör grunden för föreliggande studie (t ex Blair-Loy, 2001; Meyersen & 
Petersen, 1997; Morrison et al., 1992; Ohlsson & Öhman, 1997; Wahl, 2003). 
Genom att fokusera på kvinnor som strävat efter chefspositioner och även nått 
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dem, kan man undersöka den problematik de har stött på. Vilka hinder har de stött 
på? Hur har de gjort för att överkomma dessa hinder? Syftet med föreliggande 
studie är således att undersöka den problematik kvinnor i chefsposition ansett sig 
stöta på i deras strävan att göra karriär inom deras yrkesliv.  
 

M e t o d  
 

Undersökningsdeltagare 
Deltagarna i föreliggande undersökning bestod av sex kvinnor i åldern 35 till 65 år 
som rekryterades genom att fråga vänner om möjlighet till intervju med deras 
chefer eller bekanta som innehar chefsposition. De sex kvinnorna hade alla 
chefsbefattning på mellannivå samt toppnivå. De jobbade alla på olika företag, dit 
de hade rekryterats både externt och internt. Alla hade många års arbetserfarenhet 
med ledarposition. Fyra av kvinnorna hade en akademisk bakgrund plus 
ytterligare utbildning inom de företag de arbetat inom. De övriga två kvinnorna 
hade arbetat sig upp inom organisationen, och även de fått utbildning via 
företaget. En av kvinnorna jobbade deltid, medan två av kvinnorna jobbade mer 
än heltid. Tre av kvinnorna hade egna barn, varav två av kvinnorna hade barn som 
nu var i vuxen ålder. En av kvinnorna var frånskild och hade fått mycket hjälp av 
barnflicka, medan de två andra kvinnorna hade delat på barn och hushåll med sin 
make.  
 
Datainsamling 
Telefonkontakt etablerades med deltagarna och tid samt plats bestämdes för 
intervjun. De fick själva bestämma tid och plats för intervjun. Eventuella frågor 
om den förestående intervjun besvarades och även intervjuguide mailades ut innan 
intervjutillfället ägde rum. Datainsamlingen gjordes genom separata 
halvstrukturerade intervjuer som följde en intervjuguide (se Bilaga 1). 
Intervjuguiden var indelad i sex olika områden, varifrån ett antal exempel på 
frågor var utarbetade för att underlätta insamlandet av värdefull information under 
intervjuns gång. Under intervjuns gång ställdes olika följdfrågor vilka såg olika ut 
med tanke på att den ena intervjun inte var den andra lik. Personerna i 
föreliggande studie hade olika mycket att säga om respektive frågeområde, varför 
jag lät dem styra hur stor vikt som lades inom varje del. Alla intervjuerna 
genomfördes på personernas arbetsplatser och varade mellan 60 och 90 minuter, 
som alla spelades in på band.  
 
Jag som genomfört denna studie läste vid tillfället påbyggnadskursen i psykologi, 
och har även läst ekonomi med inriktning redovisning. Jag hade tidigare 
genomfört djupintervjuer i mindre omfattning. Vid tillfället då studien 
genomfördes hade jag endast haft erfarenhet som gruppledare, dock ej som uttalad 
chef.  
 
Analys 
Innan analysen genomfördes transkriberades intervjuerna i det närmaste 
ordagrant. Analysen genomfördes genom induktiv tematisk analys enligt Hayes 
(2000). All text lästes igenom, det material som ansågs viktig för denna 



 9

undersökning markerades plus att stödord skrevs i marginalen. Efter att allt 
material var bearbetat utkristalliserade flera teman. De teman som var 
gemensamma för intervjuerna markerades, varefter materialet sorterades in under 
respektive tema. Uttalanden som tydliggjorde varje tema valdes ut för att 
användas som komplement till texten i resultatdelen. De teman som kom fram i 
analysen var självförtroende, värderingar, svårighet kombinera karriär och familj, 
mannen är norm, kvinnor mellanchefer samt lösningar. Dessa teman utgjorde 
tillsammans grunden för studiens resultat.   
 

R e s u l t a t 
 

Självförtroende 
Flera av kvinnorna i chefsposition pekade på att det är alltför många kvinnor som 
inte tror på sig själva och därmed inte vågar avancera inom sina organisationer. 
Dels har några av dem upplevt det i yngre ålder, dels ser de att det förekommer 
runtomkring dem. Att komma ut som nyexaminerad eller överhuvudtaget komma 
ut ny på marknaden innebär att man saknar erfarenhet inom yrkeslivet, vilket i sin 
tur kan bidra till ökad osäkerhet vad gäller ens egen kompetens. Därmed ansågs 
det vara viktigt att man får lite arbetserfarenhet, för att på så vis kunna bygga på 
ens självförtroende. Erfarenhet leder till ökad kompetens, vilket leder till en ökad 
tro på sig själv. 
 
”Jag tror att det är väldigt viktigt att man upplever början av sin karriär, så att 
man får lite självförtroende. Det gäller att få första jobbet.” 

 
Respondenterna menade att ha varit med i svängen ett tag innebär att man blir mer 
trygg i sin roll. Detta är något som man då även utstrålar, vilket många 
arbetstagare kan uppskatta och även efterfråga av en ledare. Många är i behov av 
att kunna lita på sin chef, någon att ha förtroende för då det väl stormar, är stabil 
och som inte blir nervös av en liten motgång, utan som i stället kan sina saker.  

  
För att lyckas klättra inom organisationer och nå beslutsfattande positioner krävs 
det att man också vågar satsa. Detta går hand i hand med ett gott självförtroende. 
Fattas en tro på sig själv, syns det ofta igenom och då är det inte lika lätt att våga 
satsa. Detta var flera av kvinnorna överens om, för att lyckas krävs det också att 
våga. De menade att det finns många kvinnor att finna på chefsbefattningar på 
mellannivå samt lägre nivåer, men på högre nivåer är det mer sällsynt och det 
beror på att många kvinnor inte vågar. De ser mer problem med utmaningen, än 
en chans till utveckling. Man måste helt enkelt våga utsätta sig för förändringar.  
 
”Det handlar nog mer om att jag faktiskt haft det där självförtroendet som... vågat 
ta steget.” 

 
Flera pekade på problemet med att kvinnor ofta inte tror på sig själva. De oroar 
sig alltför ofta över den bristande kunskapen och erfarenheten som de anser sig 
själva ha. Många kvinnor tror sig egentligen inte kunna någonting. Det är bara en 
fråga om tid innan de andra ser igenom en och inser att man bara är en bluff. Helt 
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enkelt ”egentligen-kan-jag-ingenting-syndromet, snart kommer de på mig”. Och 
detta är, enligt personerna i föreliggande studie, ett tydligt tecken på bristande 
självförtroende. Det är självklart att man inte kan allting, det gäller samma sak för 
män. Flera av respondenterna menade att många kvinnor har en större tendens att 
älta i det, jämfört med vad män gör. Det är viktigt att man vågar vara lite tuffare i 
det situationer som kräver det. Man kan mer än man tror och man bör därför lita 
på sig själv i de lägena. 
 
”Mycket handlar om att män har ett större självförtroende. Och kvinnor är 
mycket räddare att hamna på sin inkompetensnivå.” 
 
”Jag tror inte att kvinnorna är lika villiga… Kompetensen finns, men kvinnor 
ställer högre krav på sig själva.” 

 
Respondenterna menade att bristande självförtroende leder till att kvinnor blir 
sämre på att löneförhandla jämfört med sina manliga kollegor. Eftersom de inte 
tror på sig själva i lika hög grad som män, har de också svårare att hävda sina 
lönekrav. 

 
”Ja, men det är ju bara att titta på lönesättningen. Kvinnor är, generellt sett, 
sämre på att löneförhandla. Sämre på att ställa villkor. Kvinnor är inte lika 
taktiska. Och det visar sig då i löneförhandlingar, när man kommer till sådana 
positioner som man jämför sig med och som är likvärdiga….” 
 
”Män är mycket duktigare på att förhandla upp sina löner. Det är dom. Bonusar 
osv. Kvinnor är i allmänhet lite snällare, det tror jag. Män är vassare på att 
hävdas och därför får de bättre löner.” 

 
Värderingar 
Flera av kvinnorna med chefsposition ansåg att det så kallade glastaket är en seg 
massa som många kvinnor väljer att stanna i på grund av att man vet att det är 
problematiskt att ta sig igenom det. Nivåerna ovanför denna barriär stormar det 
avsevärt mycket mer än nivåerna längre ned, där kvinnor tillåtits tillträde till under 
åtminstone de senaste 40 åren. Deltagarna i föreliggande studie menade att många 
kvinnor vet att de blir betraktade på ett helt annat sätt på nivåerna ovanför, att de 
rentav ses som ett hot mot männens maktställning. De vet med sig att det är mer 
motigt på de högre nivåerna, och de är därmed ej beredda att anpassa villkoren för 
att ta plats bland de övriga männen i de högre skikten. Det krävs en större 
uppoffring och de anser inte alltid att denna insats är värd den utbetalning man får.  

 
”.....det är ju så att du måste betala ett pris för det. Jag tycker att många kvinnor 
är väldigt sunda på det sättet. Är det verkligen värt att betala det priset att 
försaka hela ens privatliv? Och bara jäkta runt? Det tycker jag är väldigt sunt.” 
 
”Anledningen till att kvinnor inte kommer högre än mellannivå beror då främst 
till att kvinnor inte vill ge lika mycket. Det finns andra värden i livet. Och att män 
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håller varandra om ryggen och väljer män samt att kvinnor inte tror på sig 
själva.” 

 
Flera av kvinnorna i föreliggande studie ansåg att många yrkeskvinnor inte 
nödvändigtvis måste göra någon karriär. De prioriterar andra värden i livet, och är 
därmed ej alltid beredda att försaka andra intressen för att kunna avancera till 
högre befattningar. Detta, till stor del, på grund av att de vet med sig att det är 
extra krävande att nå högre positioner.  
 
” Jag skulle inte vilja vara VD för XXX för då skulle man behöva ge upp hela sitt 
privatliv. Det är viktigt för mig att kunna hinna motionera, idrotta och vara ute i 
naturen. Förutom familjen så är det många andra saker som är viktiga. Sån 
ambition har inte jag.” 

 
Ett par av kvinnorna ansåg det vara mer viktigt för män att göra karriär på grund 
av att de identifierar sig mer med sin uppgift än vad kvinnor gör. De ansåg att det 
alltid måste gå uppåt för män, annars kan de se sig själva som misslyckade. 
Därmed är de också mer beredda att offra mer, jämfört med många kvinnor som 
lättare kan ta ett steg tillbaka utan att känna sig mindre lyckade i sin yrkesbana. 
En anledning till att män är beredda att satsa mer jämfört med kvinnor är att de får 
mer betalt för mödan de lägger ner. Förutom möjligheterna som erbjuds vad gäller 
att avancera inom en organisation, är det en tydlig skillnad på kvinnors och mäns 
lönekuvert. 
 
”Kvinnor behöver kämpa mer, och män får högre löner. Därför väljer män 
karriär i högre grad än vad kvinnor gör för att de (kvinnorna) får kämpa mer.” 

 
Svårighet kombinera karriär och familj 
Flera av kvinnorna i föreliggande studie menade att många yrkesarbetande 
kvinnor i dag inte är beredda att ge upp delar av sitt familjeliv för att i stället satsa 
på en karriär. I stället anser de att familjen är mer värd att satsa på. Kvinnorna 
menade att många kvinnor fortfarande lever efter förväntningar som existerade 
mer utbrett för ett par decennier sedan, d v s förväntningar på att kvinnan ska ta 
det största ansvaret hemma. Detta bidrar till det höga kontrollbehovet som många 
kvinnor anses ha i hushållet. Man vill inte släppa familjen helt och hållet, vilket 
vissa av kvinnorna i föreliggande studie ansåg att man måste göra som man. 
 
”För många kvinnor är lite kontrollmänniskor som automatiskt tar huvudansvaret 
hemma, och då släpper man inte ens in sin man.” 

 
Kvinnorna i föreliggande studie menade alltså inte nödvändigtvis att det alltid 
beror på arbetsgivaren att det är en underrepresentation av kvinnor på 
beslutsfattande positioner. I stället menade de att många kvinnor tänker om efter 
att ha skaffat familj. Man får helt enkelt andra värderingar. 

 
”Man vill inte göra samma karriär som man skulle ha gjort om man varit helt 
ensamstående. Man vill liksom hinna med sin familj. Det är liksom det viktigaste. 
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Så det är klart att det påverkar. Det påverkar ens egna val. Men jag tror inte att 
det har påverkat arbetsgivaren, det tycker jag inte.” 

 
Enligt respondenterna har många män uppfattningen att kvinnor inte vill göra 
karriär på grund av att de vill satsa på familjen i stället. Vissa män påstår att 
kvinnor inte är kompetenta nog, men de flesta män har uppfattningen att kvinnor 
själva väljer att inte satsa på någon karriär för man anser inte att det är värt 
uppoffringen att inte hinna med sin familj i lika hög grad. Och detta är en 
föreställning som flera av kvinnorna höll med om, att kvinnor helt enkelt 
prioriterar annorlunda än vad män gör. Många kvinnor prioriterar familj före 
karriär, eller så försöker man kombinera karriär med familj så långt det går. Till 
exempel genom att jobba deltid, fast detta ansågs i slutändan endast leda till att 
man känner sig otillräcklig, både som chef och som mor.  

 
I många fall beror det inte på en ovilja hos organisationer att rekrytera kvinnor till 
beslutsfattande positioner, utan i stället är det kvinnorna själva som väljer att inte 
klättra vidare. Detta, enligt flera av respondenterna, på grund av att man inte anser 
det möjligt att satsa på en karriär samtidigt som man har en familj att ta hand om. 
Man inser helt enkelt att tiden inte räcker till. Att vara två föräldrar inom samma 
familj som väljer att göra karriär är en omöjlighet i fall man även har barn att ta 
hänsyn till. I dessa fall krävs det av den ena föräldern att man kliver åt sidan, och i 
stället ägnar mer tid åt familjen. 

 
”Sen är det naturligtvis också väldigt beroende på den man lever ihop med. För 
om den personen har ett vd-jobb, då går det bara inte. Så någon måste i sådana 
fall dra ned på takten. Hade jag varit gift med en person som hade en väldigt hög 
chefsposition, då hade inte jag heller jobbat heltid. Då hade jag gått ner i tid och 
det är klart att det hade påverkat min karriär.” 

 
Kvinnorna i föreliggande studie menade att det däremot finns en möjlighet att, 
som kvinna och förälder, nå chefsposition trots att man jobbar deltid. Detta var 
dock något som inte rekommenderas en längre tid. Dels blir man rätt kluven som 
människa. Man känner sig lätt otillräcklig i och med att man ofta inte har den 
tiden som krävs för att känna att man gör ett bra jobb, oavsett om det gäller 
”jobbet” som mor eller jobbet som chef. När man börjar jobba deltid för att hinna 
med familjen hamnar man lätt i en kvinnofälla enligt flera av kvinnorna. I och 
med att man inte jobbar full tid kan man ha svårare att hävda sig på 
arbetsmarknaden och man hamnar därmed ofta efter i löneutvecklingen. Detta i 
sin tur resulterar i att kvinnorna ofta får huvudansvaret för familjen, vilket alltså 
innebär att man fastnat i den typiska kvinnofällan. 

 
”Jag skulle nog vilja säga, att man ska råda yngre kvinnor att inte jobba deltid 
för många år. För du hamnar efter lönemässigt, det är svårare att hävda dig på 
arbetsplatsen och då blir det automatiskt så att du får huvudansvaret för 
familjen.” 
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Ett par av personerna i föreliggande studie ansåg att många kvinnor har lite svårt 
att släppa ifrån sig en del av ansvaret för familjen. Att man helt enkelt har ett visst 
kontrollbehov, och därmed lätt tar på sig för mycket. Genom att dela med sig av 
ansvaret till sin partner ges tid och energi till att satsa på sin yrkeskarriär. Att ta 
huvudansvaret för familjen, samtidigt som man vill avancera i befattning, ansåg 
en av kvinnorna vara en omöjlighet.  
 
”Man kanske trivs bättre med att ha den där kontrollen. Och då ska man inte 
vänta sig att göra någon jättekarriär heller.” 
 
”Någonstans så vill kvinnor inte släppa familjen helt och hållet. Vilket du måste 
göra som man.” 

 
För att kunna göra karriär krävs det att det finns någon hemma som i så fall tar det 
större ansvaret för familjen, menade flera av kvinnorna i föreliggande studie. 
Vidare menade dem att anledningen till att det är så många fler män som sitter på 
beslutsfattande positioner beror på att de har en partner som backar upp hemma 
vad gäller barnförsörjning och underhåll av hushåll. Detta beror ofta på att det ses 
som en självklarhet att kvinnorna tar det ansvaret. Respondenterna var överens om 
att många kvinnor ofta anger bristen på möjlighet till barnpassning som orsak till 
att inte kunna göra någon karriär inom sin yrkesbana.  
 
”Kvinnor förväntas ta det största ansvaret vad gäller familjen, tyvärr.” 

 
Att vara kvinna och ha möjlighet till att få barn är en faktor som i sig ofta är 
hindrande för kvinnor som vill göra karriär, menade flera av kvinnorna i 
föreliggande studie. Om man bortser från det som beskrivits ovan, är det ett 
faktum att kvinnor möter på större svårigheter att göra karriär, just på grund av att 
de är kvinnor som har den biologiska möjligheten att föda ett barn.  

 
”Ja, men det är ju det här att man kan få barn. Män kan ju också få barn, men det 
är aldrig något problem.” 

 
Eftersom det är ett faktum, enligt flera av kvinnorna i föreliggande studie, att 
kvinnor förväntas ta det större ansvaret vad gäller familj och hushåll, stöter de 
också på större svårigheter vid tillsättning av chefsbefattningar. De som rekryterar 
räknar med att kvinnor inte kan delta i lika hög grad som männen, på grund av att 
de måste avsätta tid för sin familj. Kvinnor anses därmed inte lika tillförlitliga vad 
gäller graden av engagemang i företaget. 

 
”Hade männen tagit en större del av ansvaret, så hade inte det känts som någon 
börda.” 

 
Respondenterna menade att organisationerna måste ändra inställning till vem som 
egentligen har huvudansvaret för familjen och i stället inse att det är ett delat 
ansvar. Det vill säga inte ett ansvar som främst ligger på kvinnan. Genom ett delat 
ansvar hos båda föräldrarna kan man öka viljan hos dem som rekryterar och ge 
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dem insikten att kvinnor är minst lika tillförlitliga som männen vad gäller 
engagemang i sitt jobb. Genom att inställningen ändras, kan man eventuellt få fler 
kvinnor att vilja avancera.  
 
”Som det är nu är kvinnorna ej beredda att anpassa villkoren på detta sätt, för att 
ha både familj och karriär. Organisationen, ledningen, måste visa tydligt att det 
är ok att gå hem med sjukt barn. Annars får man ingen sinnesro. Och det är 
viktigt för att se att det faktiskt finns arbetsmöjligheter ändå. Det är viktigt att 
kvinnor får klart för sig att det inte är hinder i karriären. Man kan vara hemma 
med barnen. Det är inte värt att göra karriär under andra villkor.” 

 
Mannen är norm 
Det fanns upplevelser bland kvinnorna att det är mannen som fungerar som norm, 
vilket var något som även kvinnorna i föreliggande studie intygade. Historiskt sett 
har mannen haft ledarrollen. Följden blir att de normer som existerar är 
förmedlade och utövade av män. Det har emanerat från militären och från 
hierarkiska företag. Chefsjobb och ledarskap har setts som manliga konstruktioner 
så kvinnornas egna agerande har därmed emellanåt uppfattats som avvikande. 
 
”Exempel på då det har varit väldigt bökigt med det här med kön är då man är 
ensam i de här grupperingarna. Man uppfattar mig då som avvikande. Man är 
inte med i diskussionerna, de pågår på annat håll. Det har jag varit med om 
många gånger. Jag kunde göra mig hörd, men det var inte populärt. Jag slutade 
ju sen så småningom också... ” 

 
På grund av att mannen fungerat som norm upplevde flera av personerna i 
föreliggande studie att de blivit mer ifrågasatta än sina manliga kollegor på 
samma nivå. De har blivit bemötta med en skepsis på ett sätt som de upplevde att 
deras manliga kollegor aldrig eller sällan behövt utstå. Och denna skepsis har 
kommit från såväl kvinnor som män.  
 
”.... Så kan det vara, att man representerar något annat än sin åsikt, sin 
avdelning, eller varför man är där överhuvudtaget. Jag har fått hävda mig mer. I 
bland kan det vara så att män bara tittar på män. Men det finns kvinnor som gör 
så också, och det är lite konstigt. Men det var mer förr. ” 

 
I och med att kvinnor oftare blir mer ifrågasatta och betvivlade jämfört med sina 
manliga kollegor, blir följden att det är svårare för kvinnor att avancera uppåt 
inom sina organisationer, enligt flera av respondenterna. Trots samma färdigheter 
som män i många fall, har de inte samma utvecklingsmöjligheter. Detta på grund 
av att de är kvinnor, och inte män. 
 
”Sen så…  män har ju lättare att göra karriär uppåt. Det är ju inget snack om 
saken. I sin egenskap av man. En lika duktig man och kvinna, så är det lättare för 
en man. Det är det.” 
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Enligt flera av kvinnorna finns det i de manliga strukturerna ett mycket tydligt sätt 
att umgås. Avviker man från det åker man ut, förr eller senare. De menade att man 
får anpassa sig efter dessa mönster, d v s spela efter spelets regler, för att därmed 
bli accepterad.  
 
”Så är det bara och man måste lära sig att hantera det på något sätt. Det är inte 
särskilt smart att tränga på det direkt och försöka ändra och påverka. Det 
handlar om att handla på ett smart sätt. Jag vill inte vara en sån som ifrågasätter 
och kritiserar deras sätt att agera. Om det är så att de förlägger möten på 
golfbanan och jag inte kan spela golf, jaha då kan väl jag gå caddie i så fall. Det 
är hela tiden så som ung och kvinna, du blir testad hela tiden. Hur du då hanterar 
det här, och jag tror då.... Man får aldrig banga.” 

 
Att rekrytera kvinnor är i vissa branscher att gå emot strömmen, vilket i sig 
klassas som en utmaning för många män, menade flera av respondenterna. I och 
med att dessa poster inte besuttits av kvinnor i någon större omfattning upplever 
kvinnorna i föreliggande studie att männen förknippar det med en väldig 
osäkerhet att tillsätta dessa befattningar med någon av det kvinnliga könet. För att 
komma tillrätta med underrepresentationen av kvinnor på beslutsfattande poster, 
krävs det förutom att kvinnor måste våga satsa, att även de som rekryterar gör det.   
 
”Ja, män rekryterar män. Män rekryterar i en grupp där man känner till 
personerna. Man vill ju att det ska bli framgångsrika rekryteringar, så att det 
kanske är ett väldigt praktiskt sätt att tänka på. Det är ett säkrare kort helt enkelt. 
Rekryterar man fel, så sitter man med en fast kostnad.” 
 
”.... Och det gäller att våga. De som vågar och inte riktigt bryr sig, är de som 
man ser upp till. De som vågar stå upp emot kritik helt enkelt. Nuförtiden ser man 
emellanåt problem istället för lösningar med att anställa kvinnor.” 

 
Glastaket 
Alla personer i föreliggande studie var överens om att majoriteten av de kvinnor 
som innehar chefsbefattning endast når mellanchefsnivå. Ju högre upp i 
organisationen man tittar, desto snedare är fördelningen. En vanlig förklaring till 
bristen på kvinnor i toppbefattningar är att männen försöker bevara sin 
maktställning. Att kvinnor kan uppfattas som ett hot mot de manliga strukturerna. 
Det är i dessa sammanhang som metaforen glastak kommer in. 

 
”Jag tror att det är möjligt att klättra inom min organisation. Däremot att komma 
in i styrelser och att komma in på högsta nivå, det är mycket svårare alltså. Där 
finns det ett osynligt glastak.” 

 
”Den gruppen tjejer tror nog att det är lite osynliga nätverk, det är... ja, mycket 
osynliga nätverk faktiskt. Som gör att man inte... de flesta hamnar på en lite 
mellannivå, men så mycket högre hamnar man inte.” 
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Några av kvinnorna i föreliggande studie menade dock att om man är beredd att 
satsa och genom att visa sina vassa armbågar finns det en möjlighet att ta sig 
igenom detta glastak. A och O är att spela efter männens spelregler, annars är det 
inte möjligt att klättra upp till de högre befattningarna. 

 
”Det finns absolut en typ av glastak. Jag tycker att jag har kunnat ta mig igenom 
det, men det har tagit tid. Om jag hade varit man, tror jag att jag hade varit 
mycket högre chef mycket tidigare. Det är jag helt övertygad om. Men jag har 
lyckats ta mig igenom på grund av att jag följt männens spelregler.”  
 
Majoriteten av kvinnorna i föreliggande studie talade om ett osynligt manligt 
nätverk som hinder för kvinnor att tillträda de högre posterna. Om man däremot är 
beredd att satsa, ansåg dock ett par av kvinnorna i föreliggande studie att det är 
möjligt att avancera uppåt inom en organisation. De pekade på framgångsrika 
kvinnor såsom Birgitta Johansson-Hedberg som tydligt bevis på att det går att ta 
sig igenom det så kallade glastaket.  

 
”.... det går att tränga sig igenom det. Men då måste du ha speciella... ja, typ att 
du är ensamstående tills du är 40. Titta på Annika Bohlin på SEB, som har en 
jättehög position. Hon väntar tydligen barn nu, vid 42 års ålder. Hade jag 
struntat i familj hade jag säkert också kunnat nå dit, det tror jag. Men det är ju ett 
val man gör. Man ser det som så himla viktigt (att göra karriär) att man är 
beredd att försaka chansen till att få barn.” 

 
Några av de kvinnliga cheferna upplevde att det emellanåt varit till deras fördel att 
vara kvinna när det gäller befattningar på lägre nivåer och mellannivå. I och med 
den satsning som gjorts och fokus som lagts på kvinnor, ansåg de att 
könsfördelningen haft en viss betydelse för deras karriärutveckling. Men detta är 
något som märkts först under senare år. Fortfarande är det dock något som 
upplevs gå mycket långsamt när det gäller att tillsätta de högre positionerna med 
kvinnor. Jämförelsevis tar det längre tid för kvinnor att göra karriär än vad det gör 
för män.  

 
”Nu har inte jag haft dom ambitionerna, men det kan man ju se runtomkring 
bland sina gamla kvinnliga kollegor som haft samma utbildning, samma position 
som män, att dom har inte klättrat lika snabbt. Det har de inte.” 

 
Att kämpa sig vidare i sin strävan att nå högre nivåer är inte förenat med en dans 
på rosor. Kvinnorna i föreliggande studie menade att de fått stöd och uppmuntran 
när det gäller befattningar på mellannivå. Men så fort man visat viljan till att 
klättra vidare, har stödet upphört. 

 
”I början fick jag väldigt bra stöd. Sen har det blivit tuffare med åren. Kan bero 
på att man kommit högre upp på stegen, att man har visat sig starkare. Och då 
blir man ett hot.” 
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”Om jag ser generellt bland mina kompisar, så från handels och från de nätverk 
jag har så är det inte så många som nått den där högsta positionen. Fastän de är 
minst lika smarta som männen.” 

 
Kvinnorna i föreliggande studie menade att det kan vara en fördel att vara kvinna 
på lägre och mellannivåer, men inte när man tittar uppåt i hierarkin. Dit är det 
ännu en lång väg att gå. Fast en av personerna i föreliggande studie kunde ibland 
tänka sig att det emellanåt kan hjälpa att man är kvinna när det gäller att värva nya 
styrelsemedlemmar. Inom flera organisationer är man så desperat att få in en 
kvinna att man därmed föredrar en kvinna framför en man.  

 
Lösningar 
Skattelättnader på hushållstjänster är en lösning som alla respondenter var överens 
om att man borde införa2. I Sverige ses det fortfarande som fult att anlita 
städhjälp, för att det är så ovanligt. Flera av kvinnorna i föreliggande studie 
menade att det handlar om en klassfråga, att det är ett lyxproblem. Om man 
införde skattelättnader på hushållstjänster skulle fler hushåll utnyttja den tjänsten 
och på så vis få mer kraft och energi för annat, såsom att satsa mer på karriären 
eller lägga mer tid på sin familj.  
 
”Man kan köpa sig tid, och lägga sin tid på mer kvalitativ tid i stället.” 

 
Individuell föräldraförsäkring var respondenterna lite skeptiska mot. En del 
menade att det är en form av översitteri från statens sida, att det i stället borde vara 
upp till föräldrarna själva hur man vill dela upp föräldraledigheten. Eftersom det 
också ansågs ligga en stor ekonomisk bit i den frågan, är det inte önskvärt att 
staten bestämmer över hur stor föräldraledighet man ska ta. Först och främst 
måste man åtgärda löneskillnaderna kvinnor och män emellan, innan man inför 
individuell föräldraförsäkring.  

 
”Men jag menar, det är en ekonomisk bit i det här också. Kvinnor tjänar sämre 
än män och det blir då en ekonomisk bit, det ser jag.... Det är viktigt i det svenska 
samhället, så att man får det både ekonomiskt och politiskt korrekt. Men då gäller 
det att jämna ut lönerna så att det inte blir en ekonomisk fråga.” 

 
Kvotering sågs inte som någon bra lösning. Kvinnorna i föreliggande studie 
menade att i fall man rekryteras till en tjänst på grund av kvotering så är man inte 
vald på grund av ens kvalifikationer, vilket man då är medveten om. Kvinnor 
överlag anses ha sämre självförtroende än män, och att då veta att man tillsatt en 
tjänst på basis av ens kön, gör att man känner sig mindre värdefull. Kvotering 
innebär dessutom diskriminering mot män i sin tur. Därför ansågs inte kvotering 
vara någon bra lösning. En av kvinnorna tyckte dock att man kunde tillämpa 
kvotering om man först hade en viss kvalitetssäkring, d v s först måste kvinnorna 
besitta en viss kompetens innan man får företräde till vissa tjänster. 

 

                                                 
2 Intervjuerna genomfördes våren 2004, d v s innan positivt beslut om skattelättnader för hushållstjänster togs.  
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”I vissa sammanhang är det bra. Det är bra om man upprätthåller vissa 
kvalitetsnivåer, att man ställer vissa krav på kompetens. Om man gör det, så 
skulle man kunna göra så att man bara anställer kvinnor under ett år.” 
 
Respondenterna menade att den enda lösningen på problemet med fåtalet kvinnor 
på högre befattningar är inte att enbart tillsätta dessa med just kvinnor. Utan det 
finns flera områden att bearbeta för att undvika motsättningar och fördomar mot 
kvinnor på högre positioner. Genom att jobba med dessa bitar utnyttjar vi alla våra 
mänskliga resurser och kan därmed bidra till en utveckling i rätt riktning. 
  
”Män förstår män. Män förstår inte kvinnor. Vi kan säga samma sak, men man 
lyssnar inte på oss. Det är där man måste jobba, dvs få män att förstå hur vi 
kvinnor pratar.” 
  
Respondenterna ansåg att det fanns mycket som organisationer kan göra för att 
komma tillrätta med underrepresentationen av kvinnor på beslutsfattande 
positioner. Ett exempel är att skapa mentorskap för att därmed hjälpa kvinnor och 
lyfta fram dem. Många kvinnor har sämre självförtroende än män, det kan därmed 
vara till stor hjälp att ge en extra knuff för att kvinnor ska våga. 

 
”Skapa kvinnliga nätverk och mentorprogram så att kvinnor får det stödet man 
behöver.” 

 
Övriga instanser som personerna i föreliggande studie ansåg kan hjälpa kvinnor 
att nå de högre positionerna inom organisationer är att man börjar redan i hemmet. 
Man borde visa mer tydligt att kvinnor också kan, att man inte ska vara rädd för 
att anta tuffa utmaningar. Att man också låter tjejerna ta mer plats i skolan, för 
generellt anses killar ta mer plats än vad tjejer gör. 
  

D i s k u s s i o n 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka den problematik kvinnor i 
chefsposition ansett sig stöta på i deras strävan att göra karriär inom deras 
yrkesliv. Vilka hinder har de stött på? Hur har de gjort för att överkomma dessa 
hinder? Resultatet ger stöd för att kvinnornas värderingar till viss del kan förklara 
underpresentationen av kvinnor på högre poster inom organisationer. Flera av 
kvinnorna i föreliggande studie ansåg inte det vara värt uppoffringen att inte 
kunna se sin familj till förmån för en stigande karriär. De menade att i takt med 
karriären kommer det dåliga samvetet för att man inte hinner med sin familj på 
samma sätt, vilket är något som även uppmärksammats av Holter och Aarseth 
(1994). I enlighet med Baxter och Wright (2000), vilka påvisade att de flesta 
kvinnor finns att finna på låga befattningar, uppfattade kvinnorna i föreliggande 
studie att det är betydligt vanligare att kvinnor innehar chefpositioner på 
mellannivå. Om man vill sträva ytterligare uppåt möter man på svårigheter, därav 
metaforen glastaket (se t ex Wahl, 2003). Trots att mannen har varit normen för 
framgångsrikt ledarskap, anser flera av personerna i föreliggande studie att det 
håller på att luckras upp. Egenskaper som förknippas med bra chefsegenskaper 
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har ofta förknippats med manliga könet, t ex att vara målorienterad, självständig 
samt beslutsam (jfr Eagly & Karau, 2002). Kvinnorna i föreliggande studie 
menade dock att i takt med att fler och fler kvinnor innehar högre positioner 
ändras successivt uppfattningen om den typiska ledarstilen.  
 
De kvinnor som ingått i denna studie har på ett eller annat sätt haft som ambition 
att göra karriär inom sin bransch. De har alla någon gång i sin karriär stött på 
motstånd då de visat att de velat avancera. Detta får stöd i Asplunds (1984) 
undersökning som visar att många kvinnor inte upplever något stöd från sina 
chefer när de visat att de vill vidare i sin karriär. Som kvinna tar det avsevärt 
mycket längre tid att avancera jämfört med män.  
 
Kvinnorna i föreliggande studie har påtalat vikten av att våga satsa och våga tro 
på sig själv för att ha möjligheten att avancera i befattning. Tyvärr menar flera av 
personerna som ingått i denna studie att många kvinnor är alltför självkritiska och 
lider av dåligt självförtroende, därmed har de inte tron eller modet att hoppa ett 
steg upp på karriärstegen. Detta stämmer väl överens med de föreställningar som 
många män har om orsaken till den låga representationen av kvinnor på 
beslutsfattande positioner (Franzén, 1994). En del av förklaringarna männen anger 
är att kvinnor inte törs avancera på grund av att de inte har självförtroendet. Dessa 
föreställningar som många män har stämmer däremot inte överens med den 
undersökning som statens offentliga utredningar gjorde (Franzén, 1994). Där 
anger i stället kvinnor förklaringar som beror på mäns konservativa attityder, 
arbetslivets hierarkiska struktur och traditionella organisationer som de 
huvudsakliga hindren till kvinnors låga representation på beslutsfattande 
positioner. Dessa förklaringar uttalar sig inte kvinnorna i denna studie om, i stället 
markeras att kvinnorna med chefsposition till viss del håller med om de 
föreställningar män har vad gäller många kvinnors sämre självförtroende.  
  
Trots svårigheten för många kvinnor att avancera till högre positioner (Morrison 
et al., 1992) har kvinnorna i föreliggande studie lyckats klättra och i vissa fall 
även slagit sig igenom det så kallade old boys network, ett manligt nätverk som 
existerar inom många organisationer (se Wahl et al., 2001). Kvinnorna i 
föreliggande studie har upplevt det motigt, men det har inte varit en omöjlighet att 
tränga sig igenom dessa barriärer. Som kvinnorna uttryckte det gäller det att spela 
efter männens spelregler, speciellt i situationer där männen är i majoritet. Wahl et 
al. (2001) beskriver hur männen som är i majoritet överdriver sin kultur för att 
markera för avvikaren, d v s kvinnan, vilken kultur det är som gäller. Resultatet 
gav stöd för denna markering. Kvinnorna i föreliggande studie menade att det då 
gäller att handla och tänka smart och inte nödvändigtvis sätta sig emot för att man 
egentligen anser något vara fel. I många fall lönar det tyvärr sig inte att sätta foten 
i golvet och säga stopp, i stället får man acceptera och anpassa sig efter de 
mönster som existerar (jfr Wahl et al., 2001).  
 
Ridgeways (2001) teori om bedömning av kompetens som görs på basis av vilken 
grupp man tillhör såsom vilket kön eller vilken religionstillhörighet man har, var 
något som föreliggande studie även gav stöd för. En av kvinnorna berättade att när 
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en kvinna tog till ordet var det mer vanligt förekommande att hon möttes med 
skepsis jämfört med då en man gjorde det. Många gånger hade flera av kvinnorna 
blivit ifrågasatta vad gällde deras kompetens, vilket de upplevde att deras manliga 
kollegor inte hade blivit.   
 
Kvinnorna som ingått i denna studie menade att kvinnor i större grad har en 
förmåga att nedvärdera sig själva än vad män gör. På grund av att kvinnor ofta har 
ett sämre självförtroende, vågar de inte heller satsa (jfr Broverman et al., 1972). 
De ansåg att det är en del av förklaringen till varför det finns så få kvinnor att 
finna på ledande befattningar.   
 
Precis vad som betonades i intervjuerna att många kvinnor prioriterar familj före 
karriär, anser många män att det är en del av anledningen till att det är färre 
kvinnor som innehar de högre positionerna inom en organisation (se t ex Franzén, 
1994). Flera av kvinnorna i föreliggande studie ansåg det inte vara värt den 
uppoffringen att inte kunna se sin familj till förmån för en stigande karriär. Till vis 
del menade dem att det bottnar i att kvinnor ställer höga krav på sig själva. 
Förutom att man ska vara en god hustru, bra mor, syster och väninna vill man 
dessutom göra karriär (jfr Franzén, 1994). Flera av kvinnorna i denna studie pekar 
på problemet att tid och energi inte räcker till för att klara av alla de krav som de 
ställer på sig själva. Detta menade de ofta resulterar i ett dåligt samvete, eftersom 
de då inte anser sig uppfylla alla de krav som de ställer på sig själva. Detta har 
även uppmärksammats av Holter och Aarseth (1994) som beskriver det dåliga 
samvetet många kvinnor brottas med när de satsar på sin karriär. De anser sig då 
inte vara en tillräckligt god mor eller partner, när deras makar har fått ställa upp i 
stället (Holter & Aarseth, 1994).   
 
Kvinnorna som ingått i denna studie menade att kvinnor inte är beredda att 
maximera en del av sitt liv på bekostnad av en annan. De ansåg att många kvinnor 
inte mår bra av att inte ha möjligheten att kunna se sitt barn på grund av att man 
måste lägga den tiden på sin karriär i stället. Som en av kvinnorna uttryckte det är 
det viktigt att man hittar en balans i livet, och detta är något som även Wahl et al. 
(2001) kommit fram till. Kvinnorna i hennes studie valde bort alternativ som 
innebar för stor uppoffring av andra delar.  
 
I enlighet med kvinnorna i föreliggande studie som menar att det är möjligt att 
avancera inom sina organisationer, men att man så småningom når det så kallade 
glastaket, påvisar Meyersen och Petersen (1997) hur män värnar om sin 
maktställning och därmed ogärna släpper in kvinnor i sitt nätverk på de högre 
nivåerna inom organisationer. Andelen kvinnor och män är därför starkt 
snedfördelad på de högre befattningarna. Kvinnorna i denna studie ansåg det vara 
en omöjlighet att komma in i styrelser samt att tillträda befattningar på de högsta 
nivåerna. 
 
I enlighet med Granleese (2004) framkom det i föreliggande studie att det som 
kvinna innebär större svårigheter att kombinera karriär med familj. Historiskt sett 
har kvinnan förväntats ta det största ansvaret, vilket blir en ytterligare stressfaktor 
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menar kvinnorna som ingått i denna studie. När man har en ledande befattning 
innebär det att jobbet tar mer tid, vilket då medför att mindre tid finns kvar att 
tillbringa med sina barn. Denna uppoffring menade kvinnorna i föreliggande 
studie inte var värd den utdelning man får i form av en befordran och mer ansvar 
(jfr Granleese, 2004). Detta är en bidragande faktor till att många kvinnor väljer 
att avancera senare i livet, menade flera av kvinnorna. Även Ohlsson och Öhman 
(1997) påvisar kvinnors senarelagda satsning på karriär som en orsak av att många 
kvinnor väljer att avancera när deras barn blivit tillräckligt gamla. Förutom att 
kvinnor självmant väljer att avancera senare, menade kvinnorna i denna studie att 
det tar mycket längre tid för en kvinna jämfört med en man att nå de högre 
positionerna. De har fått hävda sig mer (jmf med Asplund, 1984), vilket påverkat 
takten på deras karriär.  
 
I enlighet med Eagly och Karau (2002) som beskriver hur kvinnor som ledare 
uppfattas mer negativt jämfört med män som innehar samma position, intygar 
kvinnorna i föreliggande att de i ledningssammanhang uppfattats som avvikare, att 
de fått representera något annat än sin åsikt. Resultatet från denna studie ger stöd 
för att den negativa värderingen av kvinnor som ledare bottnar i att den kvinnliga 
könsrollen och den typiska ledarrollen uppfattas som oförenliga (jfr Eagly & 
Karau, 2002). Män har traditionellt sett haft ledande befattningar, vilket påverkat 
att kvinnor blir betvivlade i högre utsträckning jämfört med män med ledande 
befattningar.  
 
Resultatet i föreliggande studie visar att när kvinnor är i majoritet, överdriver 
männen sin kultur för att markera för kvinnorna vilken kultur det är som gäller 
Konsekvensen av att kvinnor uppfattas som avvikare kan vara att gruppen som är i 
majoritet överdriver sin kultur för att därmed markera för avvikaren vilken kultur 
det är som gäller (se Wahl et al., 2001). Kvinnorna som ingått i denna studie 
menade att de i sammanhang då de var i minoritet inte gjorde sig hörda på samma 
sätt som män, att diskussionerna pågick någon annanstans. Några av kvinnorna 
menade att det då gäller att spela efter männens spelregler, för att man därmed 
aldrig ska upplevas som en ”bangare” och för att man ska ha större chans att göra 
sin röst hörd. Detta är dock något som inte alltid upplevs positivt, menade några 
av kvinnorna i föreliggande studie (jfr Pini, 2005) eftersom man då antar en för 
manlig ledarstil.  
 
Resultatet i föreliggande studie ger stöd för att kvinnor med chefsbefattning 
endast når mellanchefsnivå (jfr Baxter & Wright, 2000), vilket till stor del beror 
på osynliga nätverk och glastak (jmf med Morrison et al., 1992; Wahl, 2003). 
Förutom att följa männens spelregler ansågs hushållsnära3 tjänster vara en modell 
på lösning för kvinnor som vill avancera i sin karriär. Till skillnad från Blair-Loy 
(2001) ansåg kvinnorna att anlitande av städhjälp anses som fult, eftersom det 
fortfarande är en klassfråga i Sverige.  
 
Denna studie utgår endast ifrån kvinnor med chefsposition, vilket bland annat 
innefattar att fatta beslut, planera, styra och samordna. Den utgår således inte från 

                                                 
3 Intervjuerna genomfördes våren 2004, dvs innan positivt beslut om skattelättnader för hushållstjänster togs. 
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kvinnor som försökt nå chefposition och misslyckats, i stället utgår den från 
kvinnor som lyckats nå högre nivåer och som därmed eventuellt har erfarenhet av 
strukturella hinder inom respektive organisationer. Genom att intervjua kvinnor 
med chefsposition kan man undersöka vilka hinder de verkligen stött på och vad 
de har gjort för att bestiga dessa hinder. Dock ska betonas att denna studie endast 
utgår från ett urval på sex personer, varför resultatet inte kan representera kvinnor 
med chefsbefattning i sin helhet. Fortsatta studier i ämnet skulle kunna vara 
kvinnor som försökt nå chefsposition, men som stoppats på vägen. Vilka orsaker 
och tankar har de om kvinnors möjligheter att nå en ledande befattning? Ännu ett 
intressant frågeområde skulle vara om man fokuserade på kvinnodominerade 
branscher för att se hur arbetsvillkoren för män och kvinnor ser ut där. Kan det 
vara så att det existerar någon form av spelregler även där?  
 
Sammanfattningsvis visar denna studie att det kvarstår skillnader mellan män och 
kvinnor som väljer att avancera på karriärstegen. Majoriteten av ledarpositionerna 
innehas av män. Det går sakteligen åt rätt håll, mannen som norm börjar luckras 
upp. Den intensiva debatten om vikten av att kvinnor borde tillåtas tillträde till 
högre positioner påverkar säkert inställningen som män med hög chefsbefattning 
har till kvinnor som chefer. I takt med att fler kvinnor besitter ledarpositioner i 
dag minskar föreställningarna om kvinnor som olämpliga chefer. Detta i 
kombination med att förenkla livet som mor och maka samtidigt som livet som 
karriärkvinna, gör att fler och fler kvinnor kommer vara beredda att satsa mer för 
att tränga igenom det så kallade glastaket. Kvotering anses inte som någon 
fungerande lösning, vilket möjligen skulle kunna bero på att kvinnorna 
acklimatiserats så pass mycket i den manliga miljön och därmed numera inte ter 
sig som kvinnor generellt utan har i stället gått över till ett ”tredje kön” (se Pini, 
2005).  Kvinnorna i föreliggande studie menade i stället att hushållsnära tjänster, 
möjlighet till barnomsorg, ökat ansvarstagande från pappor/makar plus en 
förändrad inställning till kvinnan som förälder möjliggör bättre förutsättningar till 
kvinnor som chefer. Med tanke på att kvinnor i dag utbildar sig i minst lika stor 
utsträckning som män, är det viktigt att den kompetensen kommer näringslivet 
tillgodo. Arbetslivet, samhället, går i dag miste om kvinnors erfarenheter, 
värderingar och kunskaper eftersom kvinnors inflytande är så litet i arbetslivet. 
Om fler kvinnor skulle få tillträde till ledande befattningar skulle det leda till en 
ökad möjlighet till en förändrad och förbättrad struktur till organisationers 
utseende. Därmed skulle också den kompetens som finns tillgänglig och som 
huvudsakligen bekostas med statliga medel utnyttjas till fullo.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor: arbetsuppgifter, anställningstid, position, arbetserfarenhet, utbildning, hur 
erhölls tjänsten, ålder? 
 
Familj 
 

1) Har du familj / partner / barn? 
2) Har det påverkat din karriär i någon utsträckning? Positivt, negativt eller inte 

överhuvudtaget? 
3) Hur såg du på att avancera i befattning i början av din yrkeskarriär? Valde du familj 

framför karriär? Vad anser du i allmänhet? Tror du att kvinnor väljer familj före 
karriär? 

4) Har du upplevt att det är någon skillnad för män med familj? 
5) Hur ser ansvarsfördelningen ut hemma? Vem är det som har huvudansvaret? 

 
Karriär 
 

6) Har du fått något stöd i din nuvarande organisation samt i tidigare organisationer när 
du visat att du vill avancera? 

7) Varför tror du att du fick just den här tjänsten? Vilka faktorer anser du varit de mest 
avgörande för din karriär? 

8) Vad har du för utbildningsnivå jämfört med kollegor? 
9) Vilka personliga egenskaper tror du bidragit till din karriär? 
10) Är det någon egenskap som du i allmänhet upplever mer framgångsrik för att nå en 

chefsposition? 
11) Vad anser du själv är viktiga egenskaper hos en person med högre chefsbefattning? 
12) Vad tror du att dina anställda kan betrakta som fördelar och nackdelar hos dig som 

kvinna och chef? 
13) Ingår du i något informellt nätverk i din organisation? Anser du det vara nödvändigt? 
14) Kräver din position att du jobbar heltid? 
15) Innan du fick den här tjänsten jobbade du då mycket deltid? 
16) Vad anser du vara de viktigaste strategierna för att lyckas som kvinna? 
17) Vill du avancera vidare i organisationen? Tror du att det är möjligt? 

 
Rekrytering 

 
18) Har du upplevt att det finns få kvinnor att välja mellan vid rekrytering till 

chefspositioner? Varför tror du att det är så? 
19) Anser du att val av utbildning påverkar vid rekrytering av chefsbefattningar? Spelar 

det t ex någon roll om man har en civilekonom- eller civilingenjörsutbildning när 
högre chefspositioner ska tillsättas? 

20) Har du upplevt i rekryteringssammanhang att man specificerar krav som bara passar 
män? 

21) Hur är din allmänna uppfattning vad gäller tillsättning av chefspositioner? Upplever 
du att det ofta är män som rekryterar och att det kan vara ett problem och en möjlig 
orsak till kvinnors underrepresentation på högre nivåer? 



 
”Allmänna hinder för kvinnor” 

 
22) Är det något kön som är i majoritet på din arbetsplats? På din nivå? Om det är män, 

upplever du att det är ett hinder någon gång? 
23) Tror du att könsfördelningen haft någon betydelse för din karriärutveckling? I så fall, 

på vilket sätt? 
24) Vilka faktorer/situationer har du upplevt som hindrande i din karriärutveckling? 
25) Upplever du att man utgår från mannen som norm, både vid rekrytering till 

chefspositioner samt då man väl besitter en chefsroll, så att ett mer kvinnligt beteende 
därmed  uppfattas som avvikande? 

26) Kvinnlig könsroll – ledarroll. Anses inte alltid att gå ihop. Upplever du att det kan vara 
en konflikt mellan att vara kvinna och chef? I så fall hur? 

27) Omtyckt och respekterad som kvinna och chef, är det möjligt? 
28) Har du upplevt några hinder just på grund av att du är kvinna?  
29) Har du varit i minoritet någon gång och upplevt att du blivit bemött som representant 

för ditt kön som grupp snarare än som individ? 
30) Tror du att det är olika villkor för män och kvinnor som gör karriär? Vilka är dom? 
31) Har du någon gång märkt att någon av dina underställda inte velat ha dig som chef på 

grund av att du är kvinna? 
32) Har du upplevt att det existerar något manligt informellt nätverk, så kallat Old boys 

network? Har det i så fall påverkat dig på något sätt? Hur? 
33) Låter män sig styras? 
34) Upplever du att kvinnor oftast når chefsbefattningar på mellannivå medan män når 

toppnivåer? 
35) Anser du att det finns ett glastak? Är det möjligt att ta sig förbi det? Om ja, hur har du 

tagit dig förbi det? 
36) Tror du att din situation är typisk för andra kvinnor? 
 
Allmänna föreställningar / förväntningar 

 
37) Tycker du att det finns en uppfattning bland män att kvinnor inte vill göra karriär? 
38) Anser du att det finns en typisk kvinnlig ledarstil? Manlig? Beskriv gärna.  
39) Upplever du att det finns förväntningar på dig som chef att du ska vara mer som män? 
40) Har du förväntningar på din arbetsplats att i vissa situationer ta ett mer kvinnligt 

beteende? Uppfyller du dem? 
41) Tror du att din situation är typisk för andra kvinnor? 
42) Vad har män för föreställningar om kvinnor och chefskap? Har du upplevt att män har 

några särskilda föreställningar som påverkat dig på något sätt? 
43) Tror du att män och kvinnor har olika teorier om varför det är färre kvinnor än män 

som innehar toppositioner? I så fall, vilka orsaker tror du män tillskriver denna 
snedrekrytering? Vilka orsaker tror du kvinnorna tillskriver?            

              
Framtida lösningar 
 
44) Skattelättnader på hushållstjänster – tror du att det är något som kan underlätta för 

kvinnor att göra karriär? 



45) Tror du att en individuell föräldraförsäkring skulle kunna medföra ökade möjligheter 
för kvinnor i arbetslivet? Dvs att ett ökat antal pappor skulle ta ut sin föräldraledighet 
och därmed möjliggöra chansen till karriär för kvinnor? 

46) Vad anser du att organisationer kan göra för att hjälpa fram kvinnor i karriären? Vad 
kan de göra för att åstadkomma en jämnare fördelning mellan de olika nivåerna? 

47) Finns det andra instanser som kan göra något?  
48) Vad anser du om kvotering? 
49) Har du något du vill tillägga, något som du tycker jag har missat? 
 

 
 

 
 
  
  
 
  


