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Abstract 
 
Uppsatsens titel: Höga ledarpositioner för kvinnor inom offentlig sektor 
Författare: Jenny Hedin 
 
 
      
Uppsatsen syfte är att undersöka vilka faktorer som haft betydelse för kvinnor som befinner 
sig på höga ledarpositioner inom omsorgen. Uppsatsen har genomförts med hjälp av kvalitati-
va intervjuer av fyra kvinnliga stadsdelsdirektörer, varigenom bidragande och motverkande 
faktorer kartlagts för vägen till positionen. Även resurser och strategier de kvinnliga ledarna 
använder sig av för att klara av påfrestande situationer i arbets- och privatlivet och hur de 
kombinerat sitt privatliv med sitt arbetsliv kartlades. Uppsatsen genomfördes utifrån Kanters 
organisationsperspektiv och Antonovskys känsla av sammanhang. Resultaten visar att inter-
vjupersonerna troligen har en hög känsla av sammanhang, genom att ha resurser och ett spekt-
rum av strategier för en livssituation med låg stressnivå och positiv stresshantering. Även or-
ganisationens kultur visade sig vara en bidragande faktorer för vägen till positionen, vilket 
såväl nätverk som personlighet hade. Resultatet påvisar endast ett fåtal motverkande faktorer 
för karriärframgångarna, där dock viljan att spendera mer tid med familjen var viktig. Möjlig-
heten att påverka kombinationen mellan privatliv och arbetsliv, genom en påverkbar arbetstid, 
var viktigt och bidrog på ett positivt sätt till lyckad kombination. Upplevelser av självförtro-
ende och förutsägbarhet var olika mellan arbets- och privatliv, där upplevelserna visade sig 
vara mindre i privatlivet p.g.a. de opåverkbara situationerna som kan uppkomma där. 
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 2



INLEDNING................................................................................................................ 5 

Syfte........................................................................................................................................................................ 7 

Frågeställningar .................................................................................................................................................... 7 

TIDIGARE FORSKNING............................................................................................ 8 

Glastaket ................................................................................................................................................................ 8 

Bilda familj ............................................................................................................................................................ 8 

Stress .................................................................................................................................................................... 10 

Tidsanvändning................................................................................................................................................... 10 

Bidragande faktorer för hög ledarposition....................................................................................................... 11 

Negativa faktorer för hög ledarposition............................................................................................................ 12 

Sammanfattning.................................................................................................................................................. 13 

TEORI....................................................................................................................... 14 

Organisationen .................................................................................................................................................... 14 

Känsla av sammanhang...................................................................................................................................... 15 

METOD..................................................................................................................... 19 

Litteratursökning................................................................................................................................................ 19 

Förförståelse ........................................................................................................................................................ 19 

Val av metod........................................................................................................................................................ 20 

Intervjuguiden..................................................................................................................................................... 20 

Urval..................................................................................................................................................................... 20 

Genomförandet av intervjuerna ........................................................................................................................ 21 

Efterarbete........................................................................................................................................................... 22 

Etiska ställningstaganden................................................................................................................................... 22 

Trovärdighet och tillförlitlighet ......................................................................................................................... 23 

RESULTAT .............................................................................................................. 24 

Stadsdelsdirektörernas bakgrund ..................................................................................................................... 24 

Trivsel som stadsdelsdirektör ............................................................................................................................ 24 

En uppdelad arbetstid ........................................................................................................................................ 25 

 3



Bidragande faktorer till positionen som stadsdelsdirektör ............................................................................. 25 

Få motverkande faktorer till karriärframgång................................................................................................ 28 

Stressen finns i privatlivet .................................................................................................................................. 29 

Användning av strategier i arbetslivet .............................................................................................................. 30 

Arbetsfördelningen i hemmet............................................................................................................................. 31 

Strategier för att kombinera privatliv och arbetsliv ........................................................................................ 31 

Ett gott självförtroende....................................................................................................................................... 33 

Livets motgångar och dess förutsägbarhet ....................................................................................................... 33 

ANALYS................................................................................................................... 35 

Organisationen .................................................................................................................................................... 35 

Hög känsla av sammanhang............................................................................................................................... 36 

Få motverkande faktorer för karriärframgång ............................................................................................... 38 

Familjebildning och karriär............................................................................................................................... 38 

DISKUSSION ........................................................................................................... 41 

Metod och teorigenomgång ................................................................................................................................ 42 

Förslag till fortsatt forskning ............................................................................................................................. 42 

REFERENSER ......................................................................................................... 44 

BILAGOR................................................................................................................. 46 

Bilaga 1: Intervjuguiden..................................................................................................................................... 46 

Personlig Bakgrund ............................................................................................................................................ 46 

Arbetet ................................................................................................................................................................. 46 

Privatlivet............................................................................................................................................................. 47 

Individen .............................................................................................................................................................. 47 

Bilaga 2. Intervjubrev......................................................................................................................................... 48 

 4



Inledning 
 
Före industrialiseringen var det svårt att skilja arbete från hemmasysslor, eftersom nästan alla 
sysslor utfördes i eller kring hemmet. Den könsbaserade uppdelningen av sysslor som före-
kom, kunde till stor del förklaras i skilda fysiska förutsättningar. 
     Arbetssituationen för kvinnor i Sverige kan sedan dess liknas vid en resa som företagits 
med kraftigt varierande hastighet och riktning. Detta kan säkert ha olika förklaringar beroende 
på tidpunkt, men kännetecknande är att några synliga och någorlunda gemensamma mål inte 
har funnits förrän under de senaste årtiondena. Tittar man närmare på utvecklingen över tiden 
är det tydligt att utvecklingshastigheten accelererat först på senare tid. 
     Med industrialiseringen blev produktionen av varor och tjänster allt mer överförd från fa-
miljen till fabriker. Uppgifterna i hemmet bestod allt mer av omsorgsarbete, som barnuppfost-
ran och hushållssysslor. Kvinnan blev kvar i hemmet medan mannen började arbeta i produk-
tionen i industrin (Drake & Solberg, 1996, s. 23). Mannen fick genom arbetet social och eko-
nomisk status och blev därigenom en del av den nya välfärdsstaten, medan kvinnan fortsatte 
att identifiera sig genom hustru- och modersrollen. På så vis utvecklades ett beroendeförhål-
lande mellan man och kvinna. Mannen blev beroende av att ha en kvinna som tog hand om 
familjen medan kvinnan blev ekonomiskt beroende av mannen. Industrialiseringen gjorde 
könsskillnaderna tydligare än någonsin. 
     Först från 1960-talet började en viss utjämning visa sig i arbetsbalansen mellan män och 
kvinnor. Detta kan delvis förklaras med att man började köpa tjänster som dagis och fritid-
platser. Förändringen gav kvinnor större möjlighet att delta i yrkeslivet på jämlikare villkor. 
Ett problem var att män generellt sätt inte sökte sig till hemmet i samma utsträckning som 
kvinnor. Det uppstod oftare förhandlingar än tidigare mellan makarna, då man diskuterade 
vem som skulle göra vad i hemmet (a.a.). 
     Utvecklingen ledde till att kvinnors lönearbete ökade kontinuerligt, vilket ironiskt nog del-
vis berodde på den ökande efterfrågan på arbetskraft till dagis och liknande offentlig verk-
samhet. Oftast var det nämligen kvinnorna som fortsatte arbetet med barnen, men nu som 
offentligt anställda. Även andra yrken inom offentlig verksamhet efterfrågade kvinnor i allt 
större utsträckning. 
     Hemmafruidealet började inte ifrågasättas förrän under 1970-talet, då allt fler kvinnor val-
de att förlägga en större andel arbetstid utanför hemmet enligt SOU-betänkandet från Kvin-
nomaktutredningen, 1998:6 (s. 80). Under 1980-talet fortsatte kvinnorna att stärka sin ställ-
ning på arbetsmarknaden genom längre arbetstider, medan 1990-talet präglades av en ökande 
arbetslöshet vilket dock berodde på en generell nedgång i efterfrågan på arbetskraft 
(Jonung, 1997, s. 65).  
     En stor del av det yrkesarbete som kvinnor utför idag är fortfarande starkt knutet till den 
offentliga sektorn och kan delas upp i sex uppgifter enligt Jonung, (1997, s. 78). Arbetsupp-
gifterna har fortfarande stark anknytning till de uppgifter som kvinnor traditionsenligt utfört i 
hemmen under lång tid, även om många av dessa arbetsuppgifter i dag har förändrats genom 
industrialisering och institutionalisering.  
     Arbetsområden dit kvinnor generellt sätt söker sig till och efterfrågas i, består utav att ta 
hand om barn, sjuka, äldre och funktionshindrade, arbeta med textiler och kläder och att an-
svara för hemmet och barnens uppfostran. Typiska kvinnodominerade yrken finns inom sjuk-
vården, socialvården, livsmedelstillverkningen och lokalvården. Kvinnor har således kunnat 
gå från hemarbete till förvärvsarbete utan stora förändringar i utbildnings- och yrkesval. 
     Arbetsmarknaden kännetecknas därför fortfarande av hög könssegregering, även om det 
skett förändringar genom utbildning, arbetslivserfarenhet och ändringar i arbetsbördan i hem-
met. En konsekvens av den könssegregerade arbetsmarknaden som Jonung, (a.a.) beskriver 
har även lett till skillnader med avseende på makt, inkomstfördelning och arbetsmiljö mellan 
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könen. Det senare beror på att en större andel kvinnor än män har monotona, stillasittande och 
slitsamma arbeten med dåliga utvecklingsmöjligheter. 
     Jämlikheten i hemmen, vad gäller uppdelning av hushållssysslor mellan man och kvinna, 
har däremot ökat under de senaste decennierna menar Avotie (1998, s. 1). Det är dock fortfa-
rande kvinnor som i större utsträckning än män som stannar hemma med de mindre barnen 
och kvinnorna utför fortfarande fler timmar i hushållet än männen. Kvinnor anpassar dessut-
om sitt arbetslivsmönster i stor utsträckning utifrån familj och barn genom att arbeta deltid 
eller genom att ta tjänstledighet. Detta sker framförallt när barnen är små. När det gäller att 
sköta hemmet så anser sig fortfarande de flesta kvinnor ha huvudansvaret (Alvesson & Bil-
ling, 1999, s. 68). Kvinnor föredrar generellt ett ökat ansvar för hem och barn framför att göra 
karriär.  
     Under det senaste decenniet har dock kvinnor lyckats ta sig in på arbetsmarknaden i större 
utsträckning och då även avseende chefspositioner. Vid slutet av 90-talet undersökte Berg 
(2000, s. 55) förhållandet mellan kvinnliga och manliga social- och förvaltningschefer. Det 
visade sig att ungefär en tredjedel av social- och förvaltningscheferna var kvinnor, samtidigt 
som två tredjedelar av socialsekreterarna var kvinnor. Kvinnorna var underrepresenterade 
bland högre chefer och sannolikheten att bli befordrad visade sig vara betydligt högre för 
manliga socialtjänstemän än för de kvinnliga. Kvinnliga socialtjänstemän avancerade ofta till 
biträdande chef men karriären stannade ofta där, medan männen oftare gick vidare och fick 
toppositioner enligt Persson & Wadensjö, (1997, s. 8). 
     Det är idag vanligt med kvinnliga ledare på låg- och mellanchefspositioner, framförallt 
inom den offentliga sektorn. Enligt Statistiska centralbyrån, (2004) var andelen kvinnliga che-
fer fler än andelen manliga chefer på alla nivåer inom den offentliga sektorn. Fortfarande är 
det dock mycket vanligare med män på toppositioner i samhället. 
     Regeringskansliet har i sitt arbete med regeringens jämställdhetspolitik under 2005 satt 
som främsta mål att fördelningen av makt och inflytande mellan kvinnor och män ska jämnas 
ut. Vidare beskriver kvinnomaktutredningen att kvinnorepresentationen ska stå i proportion 
till den kvinnliga andelen av befolkningen. Dessutom framgår det att det är viktigt att båda 
könen ska vara representerade inom alla samhällsorgan och på alla samhällsområden och på 
alla beslutsnivåer för att båda könen ska kunna påverka samhällsutvecklingen på lika villkor 
(SOU, 1998:6).  
     Trots den dystra statistiken har kvinnor, framförallt under det senaste decenniet, lyckats ta 
sig till de högsta chefspositionerna på arbetsmarknaden. Detta trots kvarvarande könsskillna-
der i arbets- och privatlivet. Det är dessa positioner hos kvinnor, som denna uppsats har sin 
utgångspunkt i. Mitt intresse är riktat mot att undersöka faktorer som påverkat karriären för 
kvinnor som nått toppositioner. Det finns flera olika sätt att undersöka denna utgångspunkt, i 
denna uppsats har inriktningen valt till att fokusera framförallt på den kvinnliga individens 
förutsättningar och organisationens påverkan på karriärframgångar.  
     Kort sagt är det min nyfikenhet på vilka faktorer som varit bidragande och motverkande 
för kvinnors karriär, som präglat denna uppsats. Denna nyfikenhet har resulterat i nedanståen-
de syfte och frågeställningar. 
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Syfte 
Syftet med uppsatsen är: Att undersöka vilka bidragande och motverkande faktorer, vilka re-
surser och vilka strategier det finns hos kvinnliga ledare på höga positioner både vad gäller 
yrkespositionen och deras livssituation idag.  
 

Frågeställningar 
Vilka faktorer har varit bidragande och motverkande för nuvarande yrkesposition?  
 
Hur uppfattar de kvinnliga ledarna sin arbetssituation och sitt privatliv, vad gäller förutsäg-
barhet, självförtroende, d.v.s. känsla av sammanhang?  
 
Vilka resurser och strategier används för att hantera påfrestande situationer och stress vad 
gäller arbets- och privatlivet och kombinationen dem emellan? 
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Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras glastaket och hur tidigare forskning har bidragit med kunskaper om 
kvinnor och mäns karriärtidtabeller, skillnader i tidsanvändning mellan arbete och hemmet 
och bidragande och motverkande faktorer för den kvinnliga karriären.   
 

Glastaket 
Som vi såg i inledningen är kvinnor generellt underpresenterade på de högre chefsnivåerna, 
en nivå som benämns som glastaket (Persson & Wadensjö, 1997 s. 2). Glastaket är ett utryck 
för att kvinnor enbart når upp till låg- och mellanchefsnivåer i hierarkiska organisationer. När 
kvinnor försöker komma högre upp möter de begränsningar som hindrar dem från att komma 
vidare. Glastaket är en beskrivning av den vertikala könssegregeringen, där kvinnor och mäns 
fördelning inom organisationer inte är densamma. Vertikal segregering visar sig enligt SOU 
(1998:6, s. 96) på två sätt. För det första genom att kvinnor inte får samma möjligheter som 
män att nå chefspositioner och för det andra genom att kvinnor i högre grad än män arbetar 
utan utvecklings- och karriärmöjligheter. En förklaring till snedrekryteringen menar Meyer-
son & Petersen (1997, s. 132-133) beror delvis på skillnader i kvinnors och mäns utbildnings-
val. Studien visar även att kvinnors ansvar för familj och barn spelar en stor roll för bristen på 
kvinnor i toppbefattningar och att ålder, deltidsarbete och antalet arbetade timmar samt ut-
bildningsnivå påverkar kvinnors och mäns fördelning på befattningsnivåer.  
     Den horisontella segregeringen, d.v.s. olika yrkeskategorier, kännetecknas av att kvinnor 
har en underordnad position på arbetsmarknaden. Arbetssituationen är mer osäker, karriär-
möjligheterna begränsade och jobbet har lägre prestige. Enligt SOU (1998:6, s. 97) kunde 
hälften av alla yrkesområden karakteriseras som kvinnligt eller manligt, vilket innebär att 75 
procent av de anställda tillhör endera könet och att mindre än en femtedel av yrkesområdet 
har en balanserad könsuppdelning. Kvinnor arbetar, precis som beskrivits i inledningen, inom 
andra samhällsområden än män och detta påverkar både deras ekonomiska utbyte och det 
ekonomiska inflytande de får från sitt arbete (Jonung, 1997, s. 48).  
     Den horisontella segregeringen syns bland annat i den offentliga sektorn, som är kvinno-
dominerad. Detta skulle även kunna vara en anledning till att kvinnor lyckats klättra högre i 
karriären i den offentliga sektorn, än i den privata sektorn. Exempelvis så är nio av 18 stads-
delsdirektörer i Stockholms stad kvinnor, medan enbart två av de verkställande direktörerna i 
Stockholms 17 bolag, är kvinnor. Det kommer dock senare i uppsatsen att beskrivas några 
tänkbara anledningar till hur kvinnor i den offentliga sektorn, tagit sig förbi glastaket och vi-
dare upp till höga chefspositioner (Stockholms stads stadsdelsförvaltningar, 2005).  
 

Bilda familj 
Som en följd av att kvinnor arbetar i den offentliga sektorn med arbetsuppgifter som inte an-
ses kräva någon speciellt hög utbildning, arbetar kvinnor oftare i yrken med lägre status och 
lön än män. Arbetsfördelningen mellan män och kvinnor vad gäller både marknadsarbete och 
hemarbete förstärks i samband med barnafödande och småbarnsvård och håller ofta i sig långt 
efter att barnen fortfarande är små (Jonung , 1997, s.78-79).  
     Sedan århundraden har män praktiserat en karriärlivsform som än idag är den dominerande 
formen för karriär, och anses som norm både för kvinnor och män, även om den från början 
grundar sig på den manliga karriären. I denna karriärform beskriver Andersson (1997, s. 69) 
att det finns en inbyggd tidtabell som uppfattas som naturlig, vilken innebär att karriären sätts 
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i gång, får fart och ska allra helst leda till framgångsrika resultat under samma period i livet 
som det är tänkt att kvinnor och män ska börja tänka på att bilda familj och skaffa barn. Vad 
som även är specifikt för karriärlivsformen är att ”han” i första hand är lojal mot organisatio-
nen. Andersson (a.a.) menar vidare att organisationer fortfarande idag strukturerar arbetsfor-
men och karriärmöjligheterna som om ”han” vore gift med en hemmafru, vilket då är till 
nackdel för kvinnor som vill klättra i karriären. 
     Kvinnor har däremot etablerat nya tidtabeller i sina liv, vilka dock enbart har påverkat den 
manliga tidtabellen och synen på karriären i organisationen marginellt. Kvinnliga karriärtidta-
beller är helt annorlunda uppbyggda mot de manliga och innehåller både avbrott och kontinu-
erliga yrkesarbetsperioder, till skillnad från de manliga som generellt fortfarande är kontinuer-
liga. Deltidsarbete ingår dock fortfarande i den kvinnliga tidtabellen som en mekanism för 
anpassning när relationen mellan arbets- och familjeliv är svår att hantera, då oftast i små-
barnsåren (a.a.). De kvinnliga karriärtidtabellerna kan sägas vara heterogena, vilket innebär att 
de byggs upp av avbrott, deltid och heltid i det individuella fallet och/eller för kvinnor som ett 
kollektiv i karriären. Denna typ av karriärlivsform som kvinnorna idag har börjat etablera, 
leder till att många kvinnors karriärer tar sin början eller på allvar skjuter fart först i de åldrar, 
35-40 år, då den manliga karriärlivsformen föreskriver att de ska ha kommit långt i karriären 
(a.a.). Skillnaden i karriärslivsform mellan kvinnor och män har lett till att den klassiska sam-
levnadsformen, som grundar sig på mannens karriär, har förändrats sedan 60-talet. Denna 
förändring har framförallt skett p.g.a. det kvinnliga engagemanget i yrkeslivet.  
     Generellt sett har det varit så att män försöker anpassa familjen till arbetet medan kvinnor 
anpassar sitt arbetsliv till familjen. Kvinnan genomför sin karriär trots mannens karriär, men 
anpassningen blir ofta inte konfliktfri. Det blir kvinnorna som utnyttjar deltider eller trimmar 
heltiden på så sätt att de inte deltar i de aktiviteter i arbetslivet som en eventuell karriär krä-
ver. Det innebär alltså att kvinnan begränsar sin arbetsmedverkan och samtidigt balanserar 
mannens. Dessa kvinnliga anpassningsstrategier är en konsekvens av konflikten mellan kvin-
nors krav och männens fortsatta karriärambitioner enligt den manliga tidtabellen (Andersson, 
1997, s. 70-71).  
     Karriärchanser för mannen och kvinnan i en familj påverkas därför på ett förväntat sätt 
enligt Hörnqvist, (1997, s. 217). När kvinnor blir sammanboende och får barn så samlar de 
mer av sin tid och motivation till hemarbete, vilket medför minskad arbetstid i yrkeslivet, vil-
ket i sin tur innebär att deras karriärmöjligheter minskar relativt männens. Mäns yrkesliv på-
verkas däremot inte i någon nämnvärd utsträckning av deras familjesituation. När barnen blir 
äldre vänder kvinnan tillbaka till yrkeslivet, ledigheten har den effekten att kvinnor oftare 
arbetar i yrken där frånvaron till följd av föräldraledighet är accepterad, än där den inte är det. 
Kvinnor i kvinnodominerade yrken som inte straffas av föräldraledigheten kan öka sina chan-
ser i karriären, medan kvinnor i blandade yrken i högre grad blir straffade för frånvaron ge-
nom stagnering i yrkeslivet, i värsta fall även genom en tillbakagång i karriären till följd av 
föräldraledigheten. 
     Även om det finns stora skillnader mellan kvinnor på arbetsmarknaden, med avseende på 
ålder och bakgrund, verkar det som om de flesta kvinnor har en önskan att kombinera yrkes-
aktiviteter med tid för familj och vänner menar Drake & Solberg, (1996, s. 100). Det kan tol-
kas som om kvinnor har ett större helhetsperspektiv på privatliv och karriär än vad som är 
typiskt för män. Kvinnor verkar välja en annan livsstil än män, kvinnor intresserar sig mer för 
andra människor och vill ha ett mer nyanserat liv med fler varierande uppgifter än män. Kvin-
nor däremot vill leva ”det goda livet” något som för de flesta innebär både ett intressant arbete 
och ett lyckligt privatliv, denna önskan kan dock leda till problem med en så kallad dubbel 
karriär.    
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Dubbel karriär  
Kvinnor skjuter upp sin yrkeskarriär några år, som beskrivits tidigare i kapitlet, för att under 
tiden ägna mer tid åt familj och barn. Ohlsson & Öhmans (1997, s. 155, 167) studie tyder på 
att även kvinnliga chefer väljer familj före karriär. Studien visade att kvinnliga chefer visar 
kraftigare symptom på stress än sina manliga kolleger, vilket delvis tycks ha med deras större 
ansvar för hem och barn att göra vilket även beskrivs av Alvesson & Billing (1999, s. 166). 
Karriärlivsformen som beskrevs ovan bygger på den kvinnliga hemmafrun och den manliga 
karriären. På detta viset skapas och återskapas skilda förutsättningar för kvinnor och män i 
karriären. Kvinnorna lever i ett dubbelt karriärsliv- dvs. både  hem och arbete, medan männen 
lever i den klassisk karriärlivsformen, oftast heltidsarbetande (Andersson, 1997, s. 106).  
     Slutsatsen blir att även kvinnor som valt eller av olika anledningar hamnat på en ledarposi-
tion generellt prioriterar familjelivet och speciellt barnen, vilket leder till en dubbelkarriär för 
kvinnorna som får ta hand om både sin karriär och hemmet i större utsträckning än sina part-
ner. I Muhonens avhandling från 1999 (s. 196) beskrevs även hur kvinnliga chefer mer eller 
mindre ofta kunde känna dåligt samvete mot sina barn för att de arbetade mycket och var bor-
ta från hemmet, samtidigt kunde de känna samvete mot arbetet om de ibland tog ledigt eller 
var hemma med sjukt barn. 
 

Stress 
Den manliga chefen har med hjälp av sin karriärlivsform större möjlighet att slappna av när 
han lämnar sin arbetsplats. En kvinnlig chef däremot börjar ”andra skiftet” när hon lämnar 
arbetsplatsen, detta andra skift börjar med att ta hand om barn och hushåll menar Muhonen 
(1999, s. 35) i sin studie av kvinnliga ledare. Muhonen refererar till en studie gjord av Fran-
kenhauser där resultatet visade att för de kvinnliga cheferna fortsatte blodtryck och stresshor-
monhalter att vara höga även när de slutat sitt arbete för dagen (s. 35). Ett motsatt resultat har 
Muhonen funnit hos en kanadensisk forskare vid namn Beatty som visade att framgångsrika 
kvinnor som gör karriär kan ha en mindre stressig situation än andra kvinnor. Resultaten i den 
studien visade på att även om karriären ställde höga krav på kvinnor på ledarpositioner så 
hade de dock bättre kontroll över sin arbetssituation än kvinnor i lägre befattningar. (Muho-
nen, 1999, s. 36) 
     Stress i arbetssituationen upplevdes olika för de kvinnliga cheferna i Muhonens (1999, s. 
107) studie. Medan vissa ansåg att stress ledde till en bättre arbetsförmåga och prestation me-
nade andra att stress enbart var positivt till en viss gräns och mådde dåligt då gränsen passe-
rats. En annan viktig anledning till stress beskrevs som känslan av att försumma hemmet och 
familjen i förmån för arbetet, detta förklarades även av kvinnor som inte upplevde stress till 
följd av sitt arbete.  
     Många kvinnor hade utarbetat strategier i arbetet för att undvika stress, genom att struktu-
rera upp arbetet och göra prioriteringar så ansåg vissa kvinnor t.o.m. att de inte hade några 
problem med stress överhuvudtaget. En av strategierna som beskrevs var att inte längre foku-
sera på de arbetsuppgifter de inte hunnit med, vilket naturligt reducerade riskerna för stress-
upplevelser. Andra strategier som kvinnorna använde sig av för att minska stressen var att 
koppla av på olika sätt, exempelvis genom att åka bort, lyssna på musik, läsa, träna eller um-
gås med familjen (Muhonen, 1999, s. 109).   
 

Tidsanvändning 
Tidsanvändning för arbete har inte förändrats speciellt de senaste decennierna finner Flood & 
Gråsjö, (1997, s. 161). Arbetstiden minskar generellt då kvinnor går in i ett förhållande, och 

 10



när barnen skaffats minskar arbetstiden ytterligare och tiden förläggs istället i hemmet. Tids-
skillnaden mellan man och kvinnor när det gäller hushållsarbete har minskat en del under 
samma tid, men det är fortfarande kvinnorna som svarar för merparten av hemarbetet. Under 
1990-talet ägnade kvinnorna i stort sett dubbelt så mycket tid åt hemarbete mot vad männen 
gjorde.  
      Fördelningen av hushållsarbete blev under 1960-talet mer jämställt, som beskrevs i inled-
ningen, kvinnor började förvärvsarbeta i större utsträckning än tidigare, och lade därför mind-
re andel tid åt hushållsarbete. Ju mindre hushållsarbete familjen utförde totalt desto jämställ-
dare blev paret (SOU, 1998:6, s. 74). De mest tidskrävande arbetsuppgifterna i hemmet dela-
des dock enbart upp av en mycket liten andel av de svenska familjerna, d.v.s. i stor andel av 
hushållen var fördelningen av hushållssysslorna ojämställd. Desto mer ekonomisk oberoende 
kvinnor blir av män desto mer förhandlas det i familjen om vem av parterna som ska utföra 
det obetalda hushålls- och omsorgsarbetet. Den genomsnittliga tidsanvändningen för kvinnor 
och män i arbetsför ålder undersöktes av SCB under 2004. Studien visade att kvinnor och män 
arbetar lika mycket, ungefär 8 timmar om dagen, men kvinnor arbetar lika mycket betalt som 
obetalt medan män arbetar dubbelt så mycket betalt som obetalt. Genomsnittskvinnan utför 
drygt 28 timmar obetalt arbete medan männen utför 20 timmar obetalt arbete under en vecka. 
 
 
Bidragande faktorer för hög ledarposition 
 

Förebilder 
Användningen av förebilder för kvinnor i arbetslivet tillhör en av de bidragande faktorer som 
påverkar karriärframgången enligt Drake & Solberg, (1996, s. 123). Förebilder i allmänhet 
har enligt författaren en betydelsefull roll inte bara genom att människor lär sig från och ser 
upp till sin förebild, utan även som rollmodeller, d.v.s. att kunna härma och inspireras ifrån. 
Drake & Solberg (a.a.) beskriver speciellt vikten av förebilder för kvinnor i karriären, efter-
som det finns relativt få kvinnliga chefer, i varje fall på högre positioner. Detta innebär även 
att kvinnor har färre kvinnliga förebilder att välja mellan, vilket begränsar variationen av fö-
rebilder för de olika behov som finns bland kvinnor som skulle kunna tänka sig höga chefspo-
sitioner. Detta menar Drake & Solberg även skulle kunna ge en skev bild av vad som krävs 
och vilka förutsättningar som behövs för att klara av den höga ledarpositionen för en nybliven 
kvinnlig chef.  

Nätverk 
Olika typer av nätverk var av stor vikt för många av kvinnorna i Muhonens (1999, s. 154) 
studie. Framförallt stödet från kvinnans make ansågs som betydelsefullt, oberoende om stödet 
från maken var ren acceptans av makans chefsposition eller om det aktivt handlade om upp-
muntran, eller som en större arbetsinsats i hemmet eller med barnen. Skillnaden i stöd från 
maken var mycket beroende av kvinnans ålder, där äldre kvinnor inte förväntade sig lika 
mycket stöd som den yngre generationens kvinnor gjorde. 
     Kvinnorna i Muhonens studie beskrev även vikten av stöd från chefen som betydelsefull 
men även från övriga familjen, som föräldrar, syskon eller kollegier.  
 

Andra bidragande faktorer 
Ledande befattningar och framförallt höga ledande befattningar såg kvinnor i Muhonens 
(1999, s. 152) avhandling som en möjlighet att kunna leva ett bra liv, med ekonomiskt trygg-
het, men även en frihet och flexibilitet i arbetssituationen som ofta saknas på lägre positioner. 
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Andra bidragande faktorer som ansågs vara relevanta för att de fått de ledande positionerna 
var den egna prestationen, att de arbetat hårt och ställt upp för sin arbetsgivare, ett gott själv-
förtroende, en social kompetens och den egna personligheten ansågs som bidragande faktorer 
för deras karriärframgångar. Vidare beskrevs uppväxtförhållanden för de kvinnliga ledarna 
som en faktor som kunde ha påverkat karriärmöjligheterna både positivt som negativt beroen-
de på vilka referensramar kvinnan var uppväxt med. Huruvida kvinnan var uppväxt i en arbe-
tarfamilj eller kanske som barn till föräldrar på ledarpositioner såg Muhonen (a.a.) i sin studie 
kunde påverka såväl eventuell insyn i hur det är att vara chef och göra karriär, som vilka ut-
bildningsmöjligheter och yrkesval som valdes senare i livet. Tillfälligheter var ytterligare en 
faktor som beskrevs som bidragande för karriärframgången hos de kvinnliga cheferna, att vara 
på rätt plats vid rätt tillfälle och haft turen att träffa rätt människor beskrevs som anledningar 
antingen till den högre positionen eller snabbheten i karriärframgången, så även vikten av att 
vara engagerad i sitt arbete. 
  
Negativa faktorer för hög ledarposition  
 

Självförtroende 
En viktig anledning till kvinnors frånvaro på ledarpositioner har visat sig vara dåligt självför-
troende. Generellt så övervärderar män sig själva medan kvinnor undervärderar sig själva, 
kvinnor lägger för liten vikt vid den egna kapaciteten och vad de kan bidra med i arbetslivet 
såg både Drake & Solberg (1996, s. 251) och Muhonen (1999, s. 235) i sina studier. 
     Kvinnor har oftast ingen tendens att vilja gör någon karriär visar Muhonens (1999, s. 150) 
avhandling. Muhonen menar att kvinnor tenderar att beskriva orsaken med yttre omständighe-
ter, att de befann sig på rätt plats vid rätt tidpunkt, eller ” att de bara hamnat där”. Kvinnliga 
ledare hade även en tendens till att anse att de inte medvetet valt att göra karriär utan att ”det 
bara blev så” förklarar Berg (2000, s.147). Det skulle kunna tolkas som om att kvinnorna inte 
riktigt anser att det legitimt att göra karriär. Många kvinnor beskrev orsaken till ledarpositio-
nen med att de varit duktiga och därför blivit tillfrågade av sin chef att ta chefspositionen. Det 
visade sig även vara viktigt för kvinnorna att någon trodde på dem innan, för att våga testa 
chefspositionen. Många kvinnor i Muhonens (a.a.) studie förklarade att de troligtvis inte hade 
sökt den högre befattningen om inte chefen frågat eller uppmuntrat dem till att söka den. An-
ledningen till detta menar Muhonen (1999, s.207, se även Berg 2000, s. 147) är att kvinnor 
generellt övervärderar kraven och undervärdera den egna förmågan att klara av den nya posi-
tionen. Hur organisationen, med positiva eller negativa faktorer för kvinnorna, är uppbyggda 
och vilka yrkesval kvinnor tar påverkas av bland annat tidig socialisering men också av socia-
liseringsprocesser (Drake & Solberg, 1996, s. 7-15). 
 
Egenvärdering 
Tidigare i kapitlet beskrevs hur kvinnor generellt har en tendens till lägre självförtroende än 
vad män har. På samma vis tillskriver kvinnor, enligt Drake & Solberg, (1996, s. 125) oftare 
yttre faktorer, som exempelvis tur, eller tillfälligheter, som orsak till goda prestationer hos sig 
själv än interna faktorer, som exempelvis erfarenhet och hög kunskapsnivå. Om däremot den 
egna prestationen var dålig har kvinnor en tendens att förklara situationen med sina interna 
förklaringar, exempelvis med förklaringen: ” Jag hade inte mod nog för den situationen”. 
Tendensen att kvinnor undervärderar sina prestationer medan män övervärderar dem kan ha 
att göra med att kvinnor har behovet av uppmuntran och återkoppling i högre utsträckning än 
vad män behöver menar Drake & Solberg (a.a.).  
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Organisationen och hemsituationen 
Kvinnorna i Muhonens (1999, s. 156) studie beskrev hur hemsituationen påverkat deras möj-
ligheter att avancera på ett negativt sätt. Prioritering i att ta hand om småbarn och hushållet 
framför sin egen karriär och upplevelser av bundenhet till den stad familjen var bosatt i upp-
fattades som negativt hos kvinnorna, även om barnen inte ansågs som något hinder för karriä-
ren. En del kvinnor hade uppfattat glastaket som en negativ faktor för karriärframgången och 
stött på motstånd vid försök att avancera till högre ledarpositioner. Drake & Solberg (1996, s. 
131) menar att kvinnor har behov av att förändra organisationen hon kommer till så den bättre 
passar det liv och de omständigheter kvinnor arbetar efter, ofta med större ansvar för hem och 
barn än vad männen har. Detta förklarar hon vara lättare på högre positioner än lägre, efter-
som kvinnor på högre ledarpositioner, som beskrevs tidigare i kapitlet, ofta har större möjlig-
heter att påverka arbetsplaneringen efter egna önskemål men även besitter en större frihet i att 
utföra arbetsuppgifter integrerat med uppgifter som tillhör privatlivet och familjesituationen. 
 

Sammanfattning 
I detta kapitel har olika faktorer beskrivits som kan ha inflytande över de kvinnliga karriär-
möjligheterna. Den karriärtidtabell som beskiver vad som ska prioriteras i olika faser av livet 
ser olika ut för män och kvinnor. Mannens tidtabell är normen vilken innebär att familjen och 
karriären går hand i hand vad gäller tid med en kontinuerlig arbetsinsats och med fokus på 
organisationen, medan kvinnans karriärtidtabell karakteriseras av avbrott och deltid i arbetsli-
vet för att prioritera småbarn och hushåll. Kvinnans karriärtidtabell påverkar dock inte den 
manliga speciellt mycket, vilket kan leda till negativa faktorer för hennes karriärmöjligheter 
eller en dubbelkarriär som för vissa kvinnor leder till ökade upplevelser av stress. Kvinnan 
lägger också större andel av sin totala arbetstid i hemmet än vad mannen gör, även om den 
totala arbetstiden mellan man och kvinna är densamma. Kvinnliga chefer beskriver bland an-
nat att kvinnliga förebilder, nätverk och uppväxtförhållanden är av stor betydelse som bidra-
gande orsaker till karriärframgång, medan ett lågt självförtroende, dålig egenvärdering och 
hemsituationen bland andra förklaras som negativa faktorer för karriärframgång.   
 
I nästa kapitel som behandlar teorier, kommer de nyss beskrivna skillnader i karriärmöjlighet 
mellan man och kvinna, och skillnader i karriärmöjligheter mellan individer att förklaras ut-
ifrån Kanters (Wahl, 2001) organisationsperspektiv och Antonovskys (1987/1991) känsla av 
sammanhang.  
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Teori 
 
I detta kapitel kommer två teorier att presenteras, först beskrivs Kanters (refererad iWahl, 
2001) organisationsperspektiv, som utgår ifrån att det är arbetet som gör människan, med en 
beskrivning om vad detta innebär för kvinnor och män i arbetslivet. I denna uppsats kommer 
Kanters organisationsperspektiv att behandlas utifrån Wahls (2001) tolkning, av den anled-
ningen att hon ser på organisationen ur ett möjligt förändringsperspektiv och inte bara ur ett 
könsperspektiv. Villkoren för kvinnor och män inom organisationen måste enligt henne stude-
ras för att man ska kunna tolka eventuella skillnader mellan könen. Eftersom det är kvinnor på 
höga ledarpositioner som studeras i denna uppsats, och inte kvinnor i en underlägsen position, 
passar Kanters teori utifrån Wahls perspektiv väl in på uppsatsens syfte. Den andra teorin som 
presenteras är Antonovskys, känsla av sammanhang, (1987/1991) som utgår ifrån varför vissa 
människor klarar av svårigheter och problem bättre än andra. Dessa två teorier kommer i den-
na uppsats att användas för att försöka beskriva och analysera höga kvinnliga chefers arbets- 
och privatliv, både vad gäller vägen dit som deras situation idag.       
 

Organisationen 
I slutet av 1970-talet började forskare analysera hur det kommer sig att kvinnor i huvudsak 
befann sig på de lägre nivåerna i organisationsstrukturerna. En av de första som behandlade 
den strukturella aspekten av kvinnors och mäns beteende och orsakerna till deras placering i 
organisationer var Rosabeth Moss Kanter. Hon fann en tydlig könssegregering utifrån sin fall-
studie av ett stort multinationellt industriföretag (Wahl, 2001, s. 67). Kanters tes var att arbe-
tet ”gör” människan, hon såg tydliga mönster i beteende som visade sig i vardagliga situatio-
ner i förhållande till deras position i organisationsstrukturen. Kanter såg hur kvinnor befann 
sig i de mest underordnade och maktlösa positionerna och hur organisationsstrukturen begrän-
sade deras möjligheter. Kanters ansåg de tydliga mönstren vara omöjliga att förklara som in-
dividuella karriärsbegränsningar eller rollkonflikter. Den huvudsakliga frågeställningen blev 
istället: Varför saknas kvinnor på chefsbefattningar? Analysen kunde då hanteras både på 
individ- och organisationsnivån (Wahl, 1998, s. 31). Kanter presenterade en alternativ struktu-
rell modell där hon lyfter fram tre strukturella variabler för att studera kvinnors och mäns si-
tuationer i organisationer. Dessa strukturer kommer att presenteras ur Wahls (2001) perspek-
tiv i denna uppsats. 
     Möjligheterna som en individ har att förflytta och utveckla sig i organisationen, kallar 
Kanter för möjlighetsstruktur. Exempel på denna struktur är befordringsmöjligheter, antal 
karriärsteg och utmanings- och utvecklingsmöjligheter. Personer med små möjligheter tende-
rar att ha låga förväntningar på befordring och förflyttning. Ofta undervärderar dessa personer 
sin kompetens och har sämre självförtroende. Medan personer med stora möjligheter har stort 
självförtroende och värderar sin kompetens högt, ibland för högt. Som beskrevs i förra kapit-
let tenderar kvinnor att både ha ett sämre självförtroende och värdera sin prestation lägre än 
vad män generellt gör. Kanter fann att möjlighetsstrukturen skapar självuppfyllande profetior 
vilka kan förklara tydliga skillnader i organisationen, dessa skillnader skapar då oftare nack-
delar för kvinnor och fördelar för män än tvärtom. Att kvinnor har sämre möjligheter än män i 
organisationen anser Kanter bero på maktskillnader (Wahl, 2001, s. 68-69). 
     Makt avser Kanter vara en persons möjligheter att mobilisera resurser, denna maktstruktur   
innebär exempelvis hur mycket uppmärksamhet personen får av kolleger och chefer, hur rele-
vant funktionen är, av allianser o.s.v. I offentlig sektor arbetar i dag drygt två tredjedelar 
kvinnor och det finns ett övervägande antal kvinnor på låg- och mellanchefspositionerna. I 
Stockholmstads stadsdelar återfinns en jämlik fördelning av de 18 stadsdelsdirektörsposterna 
med nio kvinnor och nio män. Könsfördelningen är alltså övervägande kvinnor upp till högre 
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ledarpositioner där fördelningen är jämlik. Kanter menar att personer med liten makt, tenderar 
att uppträda mer auktoritärt för att bibehålla kontroll och självständighet, än personer med stor 
makt. De är osäkra, kontrollerande och använder hellre tvång än övertalning som maktmedel, 
för att försöka behålla sitt revir. Personer med stor makt däremot har en mera samarbetande 
stil, delegerar mera och tillåter underordnades självständighet. De identifierar och omger sig 
med duktiga underordnade medarbetar och låter dem utvecklas. De är ofta mer omtyckta än 
de med mindre makt. Här menar Kant att det är maktskillnader och inte könsskillnader som är 
förklaringen till att det ofta är män som föredras som chefer och varför det finns en bild av 
kvinnliga chefer som kontrollerande, vilket kan förklaras med kvinnors brist på makt i organi-
sationer (a.a.). I den offentliga sektorn skulle då, med Kanters maktbeskrivning, det finnas en 
relativt jämn maktfördelning mellan män och kvinnor idag. Även om kvinnor inte innehar lika 
stor andel högre chefspositioner i förhållande till andel kvinnor som arbetar i hela den offent-
liga sektorn. 
     En av Kanters mest diskuterade teoristrukturer är majoritet och minoritetsstrukturen. Här 
är det gruppens sammansättning som är av betydelse. Kvinnor på mansdominerade områden 
befinner sig i minoritet och tvärtom. I den offentliga sektorn är det männen som befinner sig i 
minoritet, vilket enligt Kanters maktstruktur skulle innebära att männen i den offentliga sek-
torn befinner sig i ett minoritetsunderläge. Kanter menar att minoriteten blir mera synlig just 
som minoritet, vilket i denna uppsats skulle ge kvinnorna som befinner sig i majoritet en stör-
re medvetenhet om vad dessa har gemensamt, samtidigt som kvinnorna känner sig hotade av 
männen vilket gör att skillnaderna mellan män och kvinnor tenderar att överdrivas. Det blir 
enliga Kanter lättare att göra generaliseringar om minoriteten än om majoriteten, p.g.a. mång-
falden i organisationen hos majoriteten, vilket innebär att minoriteten blir bedömd utifrån ste-
reotypiska generaliseringar om minoriteten (Wahl, 2001, s. 70-71).  
     Kanters strukturella modell för kvinnors och mäns situationer i organisationen, ur Wahls 
(2001) perspektiv kan vara en förklaring till varför kvinnor nu på liknande sätt som män kan 
ta sig upp på högre ledarpositioner. Genom de tre strukturerna, möjlighets- makt- och majori-
tets och minoritetsstrukturen, skulle kvinnor genom att bland annat skapa självuppfyllande 
profetior, få bättre självförtroende i arbetslivet och genom sin majoritetsställning i exempelvis 
den offentliga sektorn, nå höga ledarpositioner. Organisationens inverkan på kvinnliga karri-
ärmöjligheter kommer att vidare undersökas i analys- och diskussionskapitlet senare i uppsat-
sen    
 

Känsla av sammanhang 
Aaron Antonovsky föddes år 1923 i Brooklyn och han tog sin fil kand-examen 1945. Han 
kom i kontakt med medicinsk sociologi vid Sociologiska institutionen vid Yale University, 
där han senare arbetade bland annat som forskningschef vid the New York State Commission 
Against Discrimination. Antonovsky är idag professor i medicinsk sociologi och prefekt vid 
Institutionen för hälsosociologi vid Hälsovetenskapliga fakulteten i Israel (Antonovsky, 
1987/1991, s. 9). I början av 60-talet började Antonovsky undervisa vid Socialmedicinska 
institutionen i Jerusalem, Israel, dit han och hans hustru Helen emigrerade i början av 60-talet. 
Han arbetade bland annat med projekt om samhällsklass och olika aspekter om hälsa och 
sjukdom. Antonovskys arbete om dödlighet och sjukdom över tid, mellan olika samhällsklas-
ser, kom att spela en stor roll för intresset i industrialiserade samhällen för att komma till rätta 
med varaktiga olikheter i hälsa, hos befolkningen (a.a.).  
     Under 1970 började Antonovsky studera hur israeliska kvinnor som befunnit sig i koncent-
rationsläger klarade av sin psykiska hälsa i jämförelse med andra kvinnor. Resultaten visade 
att en stor andel av kvinnorna var vid tillfredställande psykisk hälsa, vilket var en omvälvande 
upptäckt och iakttagelse som blev början till den ”salutogenetiska” modellen. Modellen utgår 
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ifrån frågan: Hur kommer det sig att vissa människor som är utsatta för samma problem och 
risker som andra, klarar av att upprätta hälsa (Westlund, 2005, s. 44). Varför vissa människor 
överlever och till och med kan klara sig riktigt bra även vid mycket hög stressbelastning. An-
tonovsky (1987/1991, s. 12) menar att spänningstillståndet som blir av att ställas inför en 
stressor måste lösas, och att utgången ur spänningen beror på hur pass framgångsrik spän-
ningshantering som genomförs och vilka generella motståndsresurser (GMR) personen har. 
Dessa resurser kan exempelvis var stabilitet, sociala nätverk, självförtroende d.v.s. allt som 
kan ge kraft till att bekämpa en mängd olika stressorer. 
     För att kunna identifiera en faktor som en GMR utvecklade Antonovsky teorin, känslan av 
sammanhang, KASAM. GMR gör stressorerna begripliga och med upprepad erfarenhet ska-
pas en hög känsla av sammanhang. Modellen består av de tre komponenterna begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky beskriver känslan av sammanhang på följande 
sätt: 
 

Känsla av sammanhang är en global hållning i vilken utsträckning man har en genomgri-
pande och varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och 
att det finns en hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimli-
gen kan förvänta sig (Antonovsky, 1987, s. 13). 

 
Begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli – alltså sådant 
som händer i och omkring en – som sammanhängande, ordnat och tydligt, snarare än kaotiskt, 
slumpmässigt och oförklarligt. En person med hög känsla av begriplighet förväntar sig att det 
som kommer att hända i framtiden är ganska förutsägbart, eller åtminstone går att ordna och 
förklara, även om stimulis kanske inte alltid är önskvärd. Livets upplevs som en erfarenhet 
och en utmaning medan en person med låg begriplighet räknar med att det kommer att hända 
olyckliga händelser under livet (Antonovsky, 1987/1991, s. 39). 
     Hanterbarhet handlar om till vilken grad man upplever att det står resurser till ens förfo-
gande, för att handskas med de krav som kommer av alla stimuli omkring. Dessa resurser kan 
hittas i det egna inre, men också utifrån, bland släkt och vänner, arbetskamrater, Gud m.fl. En 
hög känsla av hanterbarhet leder till att man inte känner sig som offer för omständigheterna.  
     Meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning livet har en känslomässig innebörd. Då me-
nar Antonovsky (1987/1991, s. 40) tanken om att åtminstone en del av de krav och problem 
som man möter i livet är värda engagemang och kan ses som utmaningar snarare är bördor. 
Meningsfullhet betraktar Antonovsky som begreppets motivationskomponent, d.v.s. betydel-
sen av att det finns områden i livet som betraktas som viktiga. Meningsfullhet kan även be-
traktas som en känsla av delaktighet i sitt eget liv och de processer som leder till ens erfaren-
heter. Utan meningsfullhet hos människor finns det ingenting som engagerar oss, utmanar oss 
och är värd någon känslomässig investering, då kvittar det om de stimuli man möts av går att 
förstå, ordna och förklara. Även om vi vet hur problemet som uppstått kan hanteras spelar det 
ingen roll om vi inte är motiverade att hantera det (Westlund, 2005, s. 41).  
 

Stress 
     Stress har en central plats i Antonovskys teorier (1987/1991, s. 34, 51) han menar att oav-
sett hur vi lever finns det inga sätt att undkomma stressorernas närvaro. Beroende på vilken 
typ av stress det är och hur pass framgångsrikt upplösningen av spänningen genomförs, som 
bildas av stressorerna, ses den antingen som någonting uppbyggande eller något nedbrytande.   
     Stressorer är ett annat ord för yttre och inre stimuli som vi möter dagligen och som vi mås-
te svara på. Antonovskys definierar stressorerna som krav som det inte finns några omedelbart 
tillgängliga eller automatiska svar på och har som främsta följd att spänningstillstånd uppstår. 
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Alltså stimuli som bedöms av individen som ofarliga, positiva eller irrelevanta utesluts ur 
kategorin stressor (Antonovsky, 1987/1991, s. 163). Spänning uppstår alltså när ett otillfreds-
ställt behov måste mötas, när hjärnan kräver att något måste genomföras för att tillgodose 
behovet. En stark känsla av sammanhang bidrar till att lösa upp spänningar, därför att perso-
nen bedömer stressen positivare, mindre konfliktfylld och ofarligare medan en person med 
svagt KASAM omvandlar spänningar till stress och istället upplever stressen som kaos, kän-
ner sig överbelastad och utan hopp. En person med starkt KASAM uppfattar stimuli oftare 
som icke-stressorer och upplever då inte någon spänning som kan leda till stress. En person 
med en stark känsla av sammanhang tror sig kunna tillgodogöra kravet för stimuli oftare och 
bättre än en individ med en svag känsla av sammanhang.  
     Om exempelvis olika livshändelsestressorer som skilsmässa, avsked, en familjemedlems 
död o.s.v. inträffar är det inte händelsen i sig som är det viktiga beskriver Antonovsky 
(1987/1991, s. 53), utan alla de följdreaktioner som händelsen ger upphov till. Det är styrkan i 
KASAM hos individen som upplever händelsen som bestämmer hur följderna kommer att bli, 
om dessa blir positiva och uppbyggande eller nedbrytande och negativa. 
 

Strategier 
Antonovsky (1987/1991, s. 171) menar att en stark KASAM inte är samma sak som en speci-
fik copingstil. Stressorernas art är olika och behöver olika typer av copingstrategier för att 
hanteras. Dessa personer väljer just den copingstrategi som är lämpligast för att handskas med 
just den stressor som han eller hon ställts inför. Personen väljer då från erfarenheter en kom-
bination av strategier som står till förfogande och verkar lämpligast. Poängen här är att perso-
nen vet att det finns val av strategier till sitt förfogande att välja mellan och den vetskapen är i 
sig en tillgång. Men det är troligare att en person med starkt KASAM har många strategier att 
väja mellan. 
     En person med starkt KASAM känner med större sannolikhet en känsla av meningsfullhet 
och ett engagemang att vilja mobilisera resurser för att hantera stressorerna än en person med 
en svag känsla av sammanhang, därför att denna ser det som en utmaning snarare än en börda 
att handskas med stressorn. En sådan person kan då även göra problemet begripligt genom att 
definiera karaktären och dimensionen på det. För en person med en svag känsla av samman-
hang kan problemet förstås och ordnas, istället för att det förvandlas till ett kaos och oordning 
(Antonovsky, 1987/1991, s. 173). Detta betyder dock inte att allting fungerar för en person 
med en starkt känsla av sammanhang utan enbart att personen utmärker sig med en förmåga 
att välja lämpliga strategier ur de potentiella resurser personen besitter. Sådana personer drivs 
däremot av en vilja att lösa problemen och genom att klarlägga problemets art och dimension 
och den verklighet som omger det, så är personen på god väg att hantera problematiken bara 
genom att välja de resurser som är mest lämpliga för problemet i fråga (Westlund, 2005, s. 
48). 
     Poängen med ett starkt KASAM enligt Antonovsky (1987/1991, s. 182) är att det blir lätta-
re för personerna att hantera sina problem och när ett problem inte går att lösa, kommer det att 
bli enklare för dessa personer att fortsätta leva på ett bättre och mindre smärtsamt sätt än per-
soner med ett svagt KASAM. 
     I denna uppsats används Antonovskys teori, känslan av sammanhang, med vissa variatio-
ner. Istället för att titta på hanteringen av stressorerna som någonting hälsobringande eller 
patologiskt används teorin som uppbyggande eller nedbrytande för att passa in på uppsatsens 
syfte. Anledningen är att uppsatsen utgår ifrån friska individer som tagit sig långt i yrkeskarri-
ären, där utgångspunkten fokuseras på huruvida kvinnliga ledare på höga positioner upplevs 
ha en stark KASAM eller inte. Uppsatsen kommer även att behandla dessa kvinnors upplevel-
ser av stressande och jobbiga situationer i privat- och arbetslivet och vilka resurser och strate-
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gier (copingstrategier) kvinnorna själva anser sig besitta. För att under intervjuerna kunna 
använda frågor och begrepp som är begripliga för intervjupersonerna kommer i denna uppsats 
begrepp som ”stressande”, ”påfrestande” och ”jobbiga” att användas istället för Antonovskys 
”spänningar” som lättare kan misstolkas. Av samma anledning används begreppet strategier i 
istället för Antonovskys coping - strategier. Antonovsky delar även upp stressorer i tre olika 
delar men i denna uppsats har jag valt att enbart utgå ifrån stressande upplevelser som ett 
samlat begrepp med utgångspunkt i de kvinnliga chefernas egna upplevelser, dessa kommer 
sedan att analyseras vidare i analys- och diskussionsavsnittet. Det ska tas i beaktande att dessa 
förändrade begrepp inte har exakt samma ursprungliga innebörd som i Antonovskys teori, 
men eftersom det är intervjupersonernas verklighet som ska analyseras valdes detta tillväga-
gångssätt likväl, och detta får då även tas med i beaktandet av resultaten i uppsatsen. 
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Metod 
 
Metodkapitlet innehåller en beskrivning av hur litteratursökningen för uppsatsen genomfördes 
och den förförståelse som ligger till grund för uppsatsen och urvalsprocessen. Metodkapitlet 
skildrar även uppsatsens tillvägagångssätt, dess genomförande, efterarbete, de problem som 
dök upp på vägen och vilka etiska ställningstagande som tillämpats. Sist i kapitlet kommer en 
redogörelse av uppsatsens tillförlitlighet och trovärdighet.  
 

Litteratursökning 
Litteratursökningen genomfördes för att finna relevant litteratur för uppsatsens genomförande 
och syfte. En systematisk sökning genomfördes efter lämplig litteratur inom ämnet kvinnligt 
ledarskap, med olika frågeställningar, problem och hinder. De databaser som använts för litte-
ratursökningen är Libris, Kvinnsam, SveMed+, Academic Search Elite, Diva och E- tidskrif-
ter. Samtliga källor har letats upp antingen via databaser på nätet, via kurslitteratur, kedjesök-
ning men även från osystematisk sökning på bibliotek. Ämnesord som använts vid sökning är: 
Arbetsmarknad, Chef, Enhetschef, Förstagsled, Glastak, Hemtjänst, Jämställd, Kvinn, Ledar-
skap, Ledning, Makt, Offentlig, Organisation, Social, Äldre. Sökorden har angivit på svenska 
och engelska.  
     Källor i litteratursökningen har bedömts som relevanta i de fall de hämtats från databaser, 
avhandlingar, tidigare kurslitteratur, källor från kedjesökning eller då författare tydligt visat 
på relevant yrkestitel. Vissa källor har exkluderats som inte ansetts tillhöra någon av dessa 
kategorier. Källor som inkluderats har förutom tillräckligt vetenskapligt innehåll även hanterat 
ämnen som för uppsatsen ansetts som relevant. 
 

Förförståelse 
Förförståelsen om huruvida kvinnliga chefer tagit sig till den höga positionen de sitter på idag 
och hur de har kombinerat sitt privatliv med sitt arbetsliv grundas på erfarenheter av kvinnliga 
chefer överlag och av den utbildning som denna uppsats har del i. En kvinna på hög ledarposi-
tion skulle utifrån min referensram tänkas ha ett ganska gott självförtroende och av erfarenhe-
ter erhållit en inre trygghet i att klara av arbetsuppgifterna. Det finns även skäl att tro att dessa 
kvinnor har resurser och skaffat sig strategier i sitt arbetsliv och privatliv för att klara av stres-
sande och påfrestande situationer. När det kommer till kombinationen privatliv och arbetsliv 
skulle ett möjligt resultat vara, i de fall där kvinnan har familj, att paret har en ovanligt jämlik 
arbetsfördelning i hemmet eller att kvinnan har utarbetat strategier för att sköta arbetslivet och 
samtidigt sköta hemmet på ett ovanligt effektivt sätt. Ytterligare ett väntat resultat som även 
visat sig i tidigare forskning är att kvinnor ofta hunnit skaffat barn och familj innan de nått 
den högre positionen och därför inte längre behöver vara hemma med barnen i lika hög grad 
idag som i småbarnsåren.  
     Den förförståelse som fanns innan och under uppsatsens upplägg och genomförde påver-
kade antagligen hur syftet och intervjufrågorna utarbetades och vilka följdfrågor under inter-
vjuerna som ansågs var av vikt att ställa till de kvinnliga cheferna. Av den anledningen finns 
det möjligen frågor av vikt som inte ställts under denna uppsats, men som eventuellt kommer 
att visa sig som användbara utgångspunkter för framtida undersökningar i liknande ämnen.    
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Val av metod 
Grundidén med uppsatsen är att undersöka hur kvinnor på högre positioner tänker kring vilka 
faktorer som påverkat deras väg till yrkespositionen och vad positionen innebär för deras pri-
vatliv. Som metod valdes forskningsintervjun som samtal, denna metodform grundas på det 
professionella samtalet som beskrivs av Kvale (1997, s. 13) som en intervju med syfte att er-
hålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld med avsikt att tolka de beskrivna fenome-
nens mening. Intervjun grundas alltså på intervjupersonens livsvärld och hennes relation till 
denna. Forskningsintervjun som metodval består i att beskriva och förstå de centrala teman 
som den intervjuade upplever och förhåller sig till. Den kvalitativa metoden lämpade sig ock-
så bra för den här typen av frågeställning, där tanken är att intervjupersonerna relativt fritt 
skall kunna uttrycka sig utifrån sin livsvärld (Malterud, 1996, s. 56).  
 

Intervjuguiden  
För att uppnå svaren till syftet och frågeställningarna i denna uppsats, med utgångspunkt i de 
tidigare beskrivna teoretiska utgångspunkterna, utarbetades en intervjuguide (bilaga 1). Inter-
vjuguiden konstruerades och bestod av sammanlagt 23 halvstrukturerad frågor, där ett fåtal 
teman leder till att följdfrågorna i stor utsträckning väljs utifrån vilken väg intervjuerna tar. 
Detta tillvägagångssätt som leder till relativt öppna svar är till för att få en berättelse med ut-
gångspunkt i informantens egen värld (Kvale, 1997, s. 32, 50). Intervjuguiden konstruerades 
med utgångspunkt i Kanters organisationsteori (Wahl, 2001), Antonovskys (1987/1991) teori 
om sammanhang, tidigare forskningsresultat och till viss del även författarens förförståelse. 
Intervjufrågorna bedömdes med hänsyn både till relevansen för uppsatsens syfte och dyna-
miskt för att kunna skapa ett så bra samspel som möjligt mellan intervjuare och intervjuper-
son, men i första hand så intervjufrågorna kunde besvara syftet och frågeställningarna för 
uppsatsen (Kvale, 1997, s. 121). Guiden bestod av fyra delar, en inledande del med bak-
grundsfrågor som namn, bostad, utbildning o.s.v. Nästa del hanterade arbetsrelaterade frågor 
om yrkespositionen, tredje delen hanterade privatlivet i kombination med arbetslivet, medan 
den avslutande delen bestod av frågor angående livsinställning (se bilaga1). En viktig del un-
der denna fas av uppsatsen, var även att analysera hur intervjufrågorna skulle väljas och for-
muleras för att undvika att skada intervjupersonerna, detta kan ske exempelvis genom för in-
tima eller annars oetiskt ställda frågor. Intervjuguiden analyserades även för att undvika att 
ställa ledande frågor och för att vara säker på att få reda på det intervjupersonerna menar i 
intervjuerna, detta tankesätt användes under alla delar av uppsatsen (Kvale, 1997, s. 35). Ex-
empelvis förändrades invecklade begrepp från Antonovskys teori till mera vardagliga begrepp 
för att intervjupersonerna säkert skulle förstå och kunna svara på intervjufrågorna, även om 
det innebär att teorin förändrades något, vilket måste tas med i beaktandet av uppsatsens re-
sultat. 
 

Urval  
Syftet med uppsatsen är, att undersöka kvinnliga chefer på höga positioner. Efter en genom-
gång av kvinnliga ledare på höga positioner i Stockholms stad valdes stadsdelsdirektörer ut 
som lämpligt utgångsmaterial för uppsatsen. Det finns i idag 18 stadsdelsförvaltningar som 
har större delen av ansvaret för den kommunala servicen inom sitt geografiska område i 
Stockholms stad. Stadsdelsförvaltningarna fördelar själva skattepengarna efter de lokala be-
hov som finns. Varje Stadsdelsnämnd har en stadsdelsdirektör som tillsätts av kommunstyrel-
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sen. Det finns idag nio kvinnor och nio män som verkställande stadsdelsdirektörer (Stock-
holms stads stadsdelsförvaltningar, 2005).  
     De nio kvinnliga stadsdelsdirektörerna utgjorde mer än väl ett användbart urval för uppsat-
sen. Likheten i position mellan olika stadsdelsdirektörspositioner ansågs som en stor fördel 
för resultat och analysdelen i uppsatsen och med utgångspunkten hög kvinnlig ledare befinner 
sig stadsdelsdirektörerna hierarkiskt överst i de olika stadsdelarna. För uppsatsens omfång 
ansågs fyra intervjupersoner var ett lämpligt stort antal intervjupersoner för att få ett tillräck-
ligt rikt material för att svara på syftet för uppsatsen. 
     De fyra kvinnliga stadsdelsdirektörerna valdes ut bland samtliga nio stadsdelsdirektörer till 
intervju, med en tanke på att få ett urval med ett varierande åldersspann, då detta var möjligt. 
Stadsdelsdirektörerna kontaktades via telefonsamtal och de fyra stadsdelsdirektörer som först 
blev kontaktade och ville delta i intervjun bokades för intervju nästföljande vecka. Syftet för 
uppsatsen presenterades, och stadsdelsdirektörerna informerades om att intervjun planerades 
att genomföras på informantens arbetsplats. Information om att intervjun skulle ta ca en tim-
me i anspråk och att den skulle bandas beskrevs också innan stadsdelsdirektören gav besked 
om denna var intresserad av att ställa upp för intervju. Vidare informerades stadsdelsdirektö-
rerna om att varken namn eller stadsdel skulle framställas i uppsatsen och att de kunde avstå 
från att svara på frågor eller vid behov när som helst avbryta intervjun. De tillfrågade stads-
delsdirektörerna var positiva till att ställa upp på en intervju. Ett mail skickades till dem da-
garna efter bokningen av intervjutillfälle. Mailet innehöll information om undersökningens 
syfte och kontaktinformation till intervjuare och handledare (se bilaga 2) Samtliga intervjuer 
bokades till veckan efter telefonsamtalen efter lämplighet för stadsdelsdirektörerna. 
 

Genomförandet av intervjuerna  
Intervjuerna genomfördes på stadsdelsdirektörernas arbetsplatser. Innan bandspelaren starta-
des tillfrågades intervjupersonen om hon fått mailet med information om syftet med intervjun 
och om hon hade några frågor att ställa innan intervjun började.  
     Intervjuerna genomfördes med ljudupptagning för att inte missa något av värde som inter-
vjupersonen beskrev och för att intervjuerna skulle kunna avlyssnas flertalet gånger under 
transkriberings- och tematiseringsprocessen vid behov. Det var av stor vikt som intervjuare att 
vara öppen för mångtydighet och förändringar av den intervjuades svar för att få med mång-
tydigheter och variationer i den intervjuades livsvärld. Det visade sig även vara av vikt som 
intervjuare att vara känslig för uttalanden den intervjuade eventuellt gjorde beroende på det 
mänskliga samspel som uppstod under intervjun (Kvale, 1997, s. 35). Intervjupersonerna som 
deltog i uppsatsen informerades om att ljudupptagningarna från intervjuerna enbart skulle 
bevaras tills uppsatsen färdigställts och enbart användas i detta syfte. Intervjupersonerna fick 
ta del av syftet med uppsatsen och vilka övergripande intervjuområden som intervjuerna me-
nade att behandla, detta för att inte leda in dem i ett för specifikt och förberett tankemönster. 
Vid intervjuerna användes intervjuguiden som stöd, frågorna ställdes ungefär enligt guiden 
beroende på vilken väg intervjupersonens skildring tog, huruvida frågorna blivit besvarade 
under tidigare frågor och hur mycket information informanten förklarade självmant utan di-
rekta frågor. Varje intervjutillfälle blev individuellt utformat efter vilka olika följdfrågor och 
varianter på ursprungsfrågorna som behövde ställas för att få en så fullständig och rik bild 
som möjligt av intervjupersonernas beskrivningar. Då intressant information skildrades som 
inte var svar på en direkt fråga, följdes denna tråd klart och lades ibland till på intervjuguiden. 
Ett sådant exempel var användning av mentorskap i arbetet, då detta ämne dök upp redan vid 
första intervjutillfället och ansågs som intressant för samtliga intervjuer, togs ämnet upp vid 
samtliga intervjuer. 
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     Intervjuerna innehöll personliga frågor om privatliv och val under livet, periodvis upplevde 
vissa informanter frågor som för personliga och närgångna beroende på informantens livssitu-
ation, dessa frågor placerades då längre in i intervjuerna. Tiden för intervjuerna varierade be-
roende på hur mycket tid som intervjupersonen hade till förfogande men även hur ”lättpratad” 
individen var. Tre av intervjuer höll sig runt 60-75 min, medan en intervju pågick under ca 
105 minuter. Skillnaden i tid påverkar troligen hur mycket användbar information som tillförs 
uppsatsen och kan komma att påvisa skillnader i resultat som exempelvis hur detaljerade och 
beskrivande frågorna beskrevs. Ingen av informanterna upplevdes som stressade eller okon-
centrerade, vid en intervju ringde en glömd mobiltelefon och vid ett tillfälle var en mobil 
påslagen men utan att avbryta intervjun. Efter intervjuerna var kritiken på frågorna positiv 
men ofta med en kommentar om att det varit privata frågor i intervjun, det upplevdes dock 
inte som att informanterna ångrat sina svar eller tyckt att frågorna blivit för personliga. Samt-
liga informanter bad om att få ta del av uppsatsen efter färdigställandet.  
 

Efterarbete 
Transkriberingen av intervjuerna genomfördes genom att konstruera om den muntliga kom-
munikationen till skriftlig text. Omkonstrueringen av intervjuerna krävde olika överväganden 
och bedömningar för att så långt som möjligt fånga upp syftet med stadsdelsdirektörerna be-
rättelser. Talspråk är enligt Malterud (1998, s. 74) ofta uppstyckat och informellt och även i 
denna uppsats behövdes redigering för att få den rätta bilden av vad intervjupersonerna mena-
de att förmedla. 
     De transkriberade intervjuerna lästes först igenom med ett fågelperspektiv, detta är en me-
tod som enligt Malterud (1998, s. 91) tillämpas för att få ett sammanfattat intryck över vad 
som skildrades i intervjuerna. Meningen är att förstå teman i den intervjuades livsvärld. Vid 
den första läsningen formades ett allmänt intryck, för att därefter återgå till specifika stycken 
för att få tag i djupare tolkningar (Kvale, 1997, s. 56). Intervjuerna tematiserades därefter i 
olika områden som antingen visade på likheter eller olikheter mellan informanterna, även en-
skilda teman eller områden som behandlats på olika sätt av informanterna kom fram i temati-
seringen. De tematiserade områdena antecknades, där vissa teman visade sig som direkta frå-
gor från intervjuguiden medan andra var mer eller mindre tydliga. Några av de teman som 
visade sig som likheter mellan intervjupersonerna var en likartad utbildningsbakgrund, an-
vändningen av kvinnliga ledare som förebilder och en aktiv användning av tidigare yrkeserfa-
renheter i nuvarande yrkesposition. Några av de skillnader som lokaliserades hos intervjuper-
sonerna var användning av nätverk och arbetsfördelning i hushållet. När tematiseringen var 
genomförd validerades materialet i de olika teman som bildats, genom försök att hitta motar-
gument och direkta motsägelser i intervjuerna för att kontrollera hållbarheten i tematiseringsp-
rocessen.  
     I valet av citat konstruerades intervjuskriften om ytterligare, detta genomfördes för att göra 
meningarna till läsvänlig form. Ibland krävdes även omformuleringar av citat för att avidenti-
fiera individen bakom.  
   

Etiska ställningstaganden 
De forskningsetiska principer som används som underlag i denna undersökning utgår i första 
hand ifrån Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer inom humanistiska- samhällsve-
tenskaplig forskning, d.v.s. informations-, nyttjande-, samtycke- och konfidientialitetskravet 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2005, s. 441- 448). Informationskravet tilläm-
pades då informanterna i studien informerades om huruvida deras information från intervjuer-
na skulle användas, d.v.s. exempelvis att intervjubanden enbart skulle användas till denna 
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studie. Nyttjandekravet tillämpades genom att informera intervjupersonerna om att de när som 
helst har rätt att avböja att svara på frågor eller avbryta intervjun efter tycke. I denna under-
sökning var det underförstått att deltagandet var frivilligt och förklarades därför inte vidare. 
Informanterna fick även ett mail med information om studiens syfte och kontaktinformation 
vid eventuella frågor. Viss information om intervjuns personligare frågor, blev informanterna 
upplysta om på ett tidigt stadium för att undvika onödigt obehag under intervjusituationen.    
     Stadsdelsdirektörerna bestämde själv om, när och var intervjuerna skulle genomföras vil-
ket behandlar samtyckekravet, informanterna fick även information om hur lång intervjun 
planerades att ta och godkände då även tiden för intervjun vid samtycke till undersökningens 
genomförande. Konfidientialitetskravet var det svåraste kravet att genomföra i denna uppsats. 
Eftersom det är ett litet urval som används i uppsatsen är det svårt att kunna garantera full-
komlig konfidientialitet då det finns möjlighet att en intervjuad persons intervjuskildring 
sticker ut från resultaten tillräckligt för att kunna kännas igen av andra personer exempelvis 
andra informanter. I denna uppsats har informanterna skyddats i största möjliga utsträckning. 
Namn och stadsdelar har avidentifierats i uppsatsen och speciellt utstickande beskrivningar 
och händelser har antingen modifierats eller vid extremt utstickande material har detta valts 
att exkluderas ur presentationen. Vid denna typ av exkludering har materialet ansetts som 
olämpligt eller av ovanligt personlig karaktär, även citat valdes ut noggrant för att minimera 
risk för kränkning av de intervjuade. Transkribering och tematisering av intervjumaterialet har 
genomförts av uppsatsens författare delvis för att hålla informanterna konfidentiella (Esaias-
son, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2005, s. 441- 448).    
 

Trovärdighet och tillförlitlighet 
En central fråga som bör ställas vid alla typer av studier är hur representativ informationen är 
som erhållits. I vilken utsträckning har metoden undersökt det som den avsåg att undersöka, 
hur trovärdig är undersökningen (validitet) samt hur pass tillförlitlig är den information som 
inhämtats (reliabilitet). Ett sätt att öka tillförlitligheten i uppsatsen är att presentera metodav-
snittet på ett så detaljerat sätt som möjligt så att undersökningen kan kontrolleras, evalueras 
och eventuellt utvidgas (Kvale, 1997, s. 237- 238). I analysarbetet fanns det en möjlighet att 
min bakgrund och förförståelse kan ha påverkat resultaten, det har därför varit viktigt att hela 
tiden försöka vända på resonemang och samband i resultatarbetet för att försöka lokalisera 
teman och områden som inte varit självklara eller dolda för mig. Under tematiseringsproces-
sen validerades de lokaliserade teman genom att hela tiden försöka hitta motargument och 
direkta teman som motsäger andra. För att undvika osystematiska fel var jag noggrann med att 
kontrollera min utrustning innan och även under intervjusituationen för att försäkra mig om 
att allt fungerade.   
      När det kommer till trovärdigheten i kvalitativa intervjuundersökningar får det inte glöm-
mas bort att när människor intervjuas är det bara en tolkning av svaren som görs och det enda 
man säkert vet är vad personen säger och den tolkningen man gör. I den här studien är det de 
fyra kvinnliga stadsdelsdirektörernas uppfattningar som beskrivs (Esaiasson, Gilljam, Oscars-
son & Wängnerud., 2004, s. 89).  
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Resultat  
 
Resultatavsnittet är uppdelat i teman med en inledande beskrivning av intervjupersonernas 
bakgrund. Efter den beskrivs de bidragande och därefter de motverkande faktorerna för vägen 
till den höga chefspositionen. Sedan presenteras intervjupersonernas strategier i arbetslivet, en 
sammanfattning av arbetsfördelningen mellan arbete och hem och en beskrivning av intervju-
personernas strategier för att kombinera privatliv och arbetsliv. Sist i kapitlet kommer teman 
som hanterar intervjupersonernas livssyn och personlighet, såsom självförtroende och upple-
velser av motgångar och förutsägbarhet.    
 

Stadsdelsdirektörernas bakgrund  
Intervjupersonerna är födda på 40- och 50-talet och har familj och barn. De gifte sig tidigt och 
skaffade sig familj och har dessutom hunnit gifta om sig med en ny man. Utbildningen varie-
rade något, men socionomutbildning eller en liknande högskoleutbildning tillhör den vanli-
gaste. En vanlig anledning till att socionomutbildningen valdes förklaras med hur tiden såg ut 
under 70-talet när flera av dem växte upp. Det var helt rätt att bli socialarbetare och inte lika 
accepterat att utbilda sig till exempelvis läkare eller jurist, i vare fall inte i de kretsar som flera 
av stadsdelsdirektörerna beskrev att de umgicks i. 
 

Valet till sopis var tidens politiska anda, jag tänkte bli läkare/…/men då skulle man vara          
progressiv, det var en annan tidsanda, man måste sätta det i sitt sammanhang, då blir man 
inte läkare/…(stadsdelsdirektör 1).  

 
Osäkerhet hos intervjupersonerna visade sig under intervjuerna, i om de idag skulle göra sam-
ma val och utbilda sig till socionom, även om de beskriver att de trivs mycket bra på den posi-
tion de befinner sig idag. 
     Yrkeskarriären för intervjupersonerna inleddes antingen som socialsekreterare inom någon 
av nämnderna, barnavårdsnämnden, nykterhetsnämnden och socialnämnden, eller via yrken 
som handläggare eller behandlingsassistent.  
 

Trivsel som stadsdelsdirektör 
Intervjupersonerna trivs överlag mycket bra i sina nuvarande yrkespositioner som stadsdelsdi-
rektörer. Arbetsuppgifterna har upplevts som viktiga och är en stor anledning till varför de 
trivs så bra.   
 

Utan oss så fungerar inte människors liv, jag tycker det är så oerhört viktiga saker vi syss-
lar med, förskola, skola, äldreomsorg, vi röjer gatorna från snö/…/det skulle inte fungera 
och jag tycker det är en sådan utmaning att få det att fungera/…/Det är ett stort ansvar, 
det är en stor uppgift tycker jag och det tänker jag på varje dag 
(stadsdelsdirektör 4). 

 
Arbetssituationen upplevs tidvis som den lugnaste och friaste tiden under yrkeslivet i varje 
fall i jämförelse med tidigare handläggarjobb, som ibland innebar exempelvis tvångsomhän-
dertaganden. Anledningen till friheten är bland annat att det är informanterna som sätter 
agendan för när möten och olika uppgifter ska utföras, men även att de kan komma och gå lite 
efter de privata behoven. Intervjupersonerna understryker vilken frihet det är att ha en stor 
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påverkan på vad som händer och möjligheten att kunna åka hem till familjen när de behöver, i 
jämförelse med tidigare yrken under karriären. Det är en stor fördel att kunna styra många 
frågeställningar själv, men det betonas att det krävs egenskaper som att vara framsynt och 
tydlig genom strategiska frågor, att ha bra relationer till nämnden och att vara lyhörd, samti-
digt som de ibland måste visa på fakta och saklighet.  
 

En uppdelad arbetstid 
Intervjupersonernas åsikter om vilken tidsåtgång de anser sig lägga ner på arbetet, beror 
mycket på vilken attityd de har till vad som är arbete och vad som inte är det. Det träder fram 
en åtskillnad mellan arbete som utförs på arbetsplatsen, nämndmöten och möten av andra slag 
och det arbete som utförs i hemmet eller på andra platser utanför arbetsplatsen. Intervjuperso-
nerna anser sig ha en arbetsvecka på ca 40–50 timmar i veckan på arbetsplatsen borträknat 
kvällsmöten, som regelbundet återkommer minst ett par kvällar i månaden. Den tid som går åt 
till att exempelvis läsa och skriva mail och annat på hemmaplan, eller i andra privata situation 
räknas inte in i den tiden och räknas heller inte alltid som utfört arbete.  
 

Det handlar om ifall man kan integrera många saker samtidigt. Då ser jag det inte riktigt 
som arbetstid, jag tycker jag har ett jobb som kräver väldigt lite och som är väldigt lite 
stressigt, men jag tror många skulle beskriva det annorlunda (stadsdelsdirektör 1). 

 
Helgerna är helt undantagna jobb om ingen akut situation uppstår, varken via telefon eller via 
mail, även om det alltid går att nå stadsdelsdirektörerna vid behov, det verkar finnas en kultur 
av att inte arbeta på helgerna. 
 

Jag hade henne som chef och hon stödde mig mycket att bli chef, hon var mycket inne på 
att planera jobbet och att inte jobba över, att det ska kunna gå på arbetstid i princip och 
jag har faktiskt haft det som ledstjärna/…( stadsdelsdirektör 2). 

 
Det skildras en frihet i intervjuerna som handlar om intervjupersonernas arbetssituation, även 
om yrket skildras som tidvis väldigt krävande. Som högsta chef är det oftast de som bestäm-
mer när olika möten ska hållas och var. Även den kontinuerliga arbetstiden uppfattas som 
flexibel, med perioder av arbetstoppar och dalar men med möjligheter att då och då kunna ta 
det lite lugnare, under några veckor. För intervjupersoner som fortfarande har barn hemmabo-
ende skildras hur arbete och familjeaktiviteter avlöser varandra under vardagskvällarna, arbete 
och olika familjesituationer prioriteras och löses efter hand beroende på vad som anses som 
viktigast för stunden.   
 

Bidragande faktorer till positionen som stadsdelsdirektör 
 

Kvinnliga chefer som förebilder 
Ett genomgripande tema av vikt för att nå den högre ledarpositionen var den tidigare kvinnli-
ga chefen som förebild. En bidragande orsak till detta var även att förebilden uppmärksammat 
och på olika sätt hjälpt den blivande stadsdelsdirektören i dennes karriär. Intervjupersonerna 
hade generellt också haft fler kvinnliga chefer än manliga.  
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…/ jag har haft två kvinnor som chefer som jag har sett upp till och som betytt mycket för    
mig som jag har beundrat, som har varit starka, som har stimulerat mig och som har sett 
att det går, som har varit förebilder faktiskt (stadsdelsdirektör 2).   

 
De kvinnliga förebilderna d.v.s. cheferna, hade på olika sätt motiverat och stöttat intervjuper-
sonerna i karriären och tagit med sig dem upp i karriären genom att bland annat uppmuntra. 
Detta till trots var intervjupersonerna många gånger inte övertygade om att en hög chefsposi-
tion var vad de eftersträvade.   
 

…/ socialchefen slutade och då sökte jag, jag hade nog inte tänkt det själv, men jag sökte 
det därför att nämndordföranden (kvinnlig) ville att jag skulle söka det jobbet 
(stadsdelsdirektör 4). 

 
Att bli stadsdelsdirektör var som sagt inte något som intervjupersonerna funderat så mycket 
över tidigare under karriären, utan det hade generellt sett varit ett beslut som på ett ganska 
sent stadie växt fram efter motivering och stöd av dåvarande chef, oftast kvinnliga men även 
manliga. Det hade helt enkelt inte funnits några tankar tidigare om att bli chef på en högre 
position, varken positiva eller negativa. 
     

Andra förebilder och nätverk 
Det fanns även andra människor som visade sig som förebilder hos intervjupersonerna, vissa 
nära släktingar hade stor betydelse som bidragande faktorer för karriärframgången. Det skild-
rades hur de bar med sig saker från barndomen och en av intervjupersonerna skildrade hur 
hennes pappa alltid varit en person hon sett upp till. Även om mamman varit och är en person 
hon älskat mycket så betydde pappan mycket för identifieringen och som person att se upp till 
och vilja efterlikna. En intervjuperson beskrev hur hennes farfar haft stor betydelse som före-
bild både för henne och för familjen i övrigt. Han skildrades som en framgångsrik man och en 
duktig ledare och hans intressen hade följt med generationerna i familjen. En effekt av hans 
storhet visade sig i en självklarhet för intervjupersonen och hennes familj att låta henne stude-
ra som ung, i en tid då detta inte var helt vanligt. Dessutom var farfar som förebild, själv, en 
trolig bidragande orsak till att hon lyckades nå den höga chefspositionen. 
     Det fanns även personer runt intervjupersonerna idag, där positionen vore otänkbar utan 
dennes stöd och hjälp. Exempelvis förklarades en mamma som det stora stödet i vardagen, 
utan vars hjälp det inte skulle fungera överhuvudtaget. 
 

… /det är min mamma som är min töjmån, hade jag inte haft min mamma då hade det varit 
helt omöjligt. Nu är hon 86 år men det är fortfarande hon som,…/ annars skulle det inte 
fungera (stadsdelsdirektör 1).  
 

Vikten av att även ha dåliga förebilder med sig, var en bidragande orsak till att klättra i karriä-
ren. Att inse hur man inte ska göra som chef, kunde vara bra erfarenheter enligt intervjuperso-
nerna. 
 

…/min företrädare där var en man och han var inte någon positiv förebild för mig, det var 
snarare tvärtom, men man behöver ha det där med dåliga förebilder, som exempel på att 
så ska man i varje fall inte bli, man lär sig väldigt mycket på det också  
(stadsdelsdirektör 3). 
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Uppväxten var betydelsefull för intervjupersonernas position idag. Ett exempel var hur högre 
chefer redan under uppväxten genom familjerelationer uppfattades som vanliga människor 
och inget speciellt. En annan vinkling på samma ämne var hur intervjupersoner genomfört en 
klassresa från barndomen fram till idag, och hur den erfarenheten gjort det möjligt både att 
umgås med alla människor på deras egna villkor, och erfarenheten att tidigt kunna se högre 
chefer i karriären som en naturlighet.   
 

Ålder och kön 
Under den period då intervjupersonerna blev rekryterade till tjänsterna som stadsdelsdirektö-
rer hade det precis börjat pratas om det kvinnliga ledarskapet och betydelsen av att få in både 
män och kvinnor på de positionerna. Det fanns därför åsikter om att det handlade lite om att 
vara där vid rätt tillfälle när det inte fanns så många kvinnliga stadsdelsdirektörer tillsatta. Att 
vara hyfsat ung upplevdes också som något av betydelse, eftersom det var av intresse att inte 
alla stadsdelsdirektörer gick i pension under samma period. Kön och ålder skulle därför kunna 
vara bidragande orsaker till att intervjupersonerna nått den höga positionen.  
 

Sen har jag i mångt och mycket haft tur, jag har väl blivit chef i sådana förhållanden där 
man har börjat prata om kvinnligt ledarskap, chefer måste också vara kvinnor och på det 
sättet har jag naturligtvis haft tiden med mig (stadsdelsdirektör 4). 
  

Åsikten att det handlade om mycket tur och om att var på rätt plats vid rätt tillfälle som anled-
ning till karriärframgången kan dock även ses som undervärdering av den egna kompetensen, 
vilket diskuteras vidare i analysavsnittet. 
 

Ekonomiska faktorer 
En bidragande faktor till att söka sig till den höga positionen visade sig även vara den ekono-
miska trygghet positionen medförde. En intervjuperson beskrev den ekonomiskt svåra posi-
tion hon befann sig i innan hon började klättrade i hierarkin och fick högre chefpositioner och 
slutligen blev stadsdelsdirektör. Ekonomin för henne, var den främsta anledningen till att hon 
började söka chefstjänster från första början. Som ensamstående kvinna med barn krävdes det 
en inkomst förklarade hon, för att klara av alla utgifter och inte minst som säker inkomstkälla 
för att få skaffa lån från banken. Det ansågs även som en stor fördel i yrket, att slippa detalj-
reglera vardagen, alternativt yrke skulle då vara att starta eget företag. Fördelarna med att vara 
fast anställt övervägde dock, med tryggheten i att alltid veta var och hur mycket pengar som 
kom in på lönekontot varje månad.  
 

Gud vilken fantastisk lägenhet, vi köper den och det är sådana summor att vi inte ens 
kunde tänka oss det för tio år sedan, men nu är det möjligt och vi gör det, vi har inrät-
tat oss i ett liv efter det (stadsdelsdirektör 4).   

 
Det fanns också en känsla av att ha mer pengar än tid. Varför folk som jobbar så mycket be-
höver så höga löner förklarades som att det inte alltid finns tid att hitta billigare lösningarna 
på olika problem. Ibland blir det tvunget att köpa sig väldigt mycket tid, exempelvis genom 
att ta taxi och beställa hämtmat. Men även faktorn, att det är väldigt lätt att vänja sig vid att 
det nu faktiskt finns möjligheter, exempelvis att kunna köpa den där fantastiska lägenheten. 
Det var väldigt lätt att inrätta sig i ett liv efter de nya möjligheterna. Kostnaden blir dock, att 
arbeta ganska mycket i perioder och att det någon gång ibland kan bli diskussioner på hemma-
fronten. 

 27



Tidigare yrken som erfarenhet 
Intervjupersonerna kommer som beskrevs tidigare generellt från en bakgrund med handläg-
gartjänster, och har därför ofta mött svåra situationer i sin vardag med exempelvis tvångsin-
gripanden, ett ofta tungt och krävande arbeta. Denna typ av erfarenheter i de tidigare arbets-
uppgifterna var av stor vikt för arbetet som stadsdelsdirektör idag. Både vad gäller att kunna 
bedöma vad som var fakta och vad som var bedömningar, men även att skriva utredningar på 
ett bra sätt och att vara tydlig och rak i exempelvis mötet med anhöriga vid omhändertagande 
av barn. Att vara förälder själv till små barn på den tiden och se de oerhörda förhållanden 
många familjer levde i, skildrades som mycket påfrestande och jobbiga. 
 

…/det var när jag jobbade som socialsekreterare som jag lärde mig mest också vad gäller 
att vara chef, för det handlar om att man gjorde allting på den tiden, man gjorde utred-
ningar, skrev utredningar och var i nämnden, sen var man i rätten och drog det, man fick 
delge de berörda och ofta var man ganska ensam som handläggare 
(stadsdelsdirektör 3).  

 
En intressant aspekt av intervjupersonernas tidigare yrken och arbetsuppgifter, som framställs 
som väldigt betungande och rika på erfarenheter, är hur arbetet som stadsdelsdirektör beskrivs 
som friare och mindre krävande än andra tidigare yrken. Även om tjänsten som stadsdelsdi-
rektör hierarkiskt är betydligt högre och av många personer antagligen skulle beskrivas som 
mer ansträngande. Möjliga anledningar till detta analyseras närmare i analysavsnittet.     
 

Få motverkande faktorer till karriärframgång 
Det finns få beskrivna motverkande faktorer till intervjupersonernas framgångar i karriären, 
vilket förklaras som ganska naturligt, med tanke på att de faktiskt lyckats och nu befinner sig 
på en hög ledarposition. Överlag finns det fler gynnande faktorer i karriären än vad det finns 
motverkande, för intervjupersonerna. Det kan även tolkas mellan raderna i intervjuerna, att 
det är helt naturligt att drabbas av motgång ibland, att exempelvis då och då komma i kontakt 
med en konstig chef eller andra människor på vägen som på olika sätt förfördelar en, detta 
ingår i livet och inte är något konstigt.  
     Det finns dock några motverkande faktorer för intervjupersonerna och den mest framträ-
dande handlar om försakelse för familjen till förmån för arbetet. En intervjuperson beskriver 
en tvekan över om hon skulle genomföra samma val idag och klättra i karriären och bli stads-
delsdirektör om hon fick välja om igen, eventuellt skulle hon ägna barnen lite mera uppmärk-
samhet istället. Det fanns även en osäkerhet hos intervjupersonerna inför det första höga 
chefsjobbet, de fick då känslor av att det ställdes stora krav på dem, samtidigt som det var 
väldigt angelägen att göra bra ifrån sig. Dessa faktorer tillsammans med en osäkerhet över den 
nya rollen, ledde till prioriteringarna som idag anses som lite snedvridna för arbetet mer än för 
barnens behov. Det finns en känsla av att de kunde ha gjort på något annat sätt istället, men 
med en tydlig vetskap om att det inte går att prioritera allting samtidigt.  
     Intervjupersonerna poängterar också att det som chef på en hög position, är en ensammare 
arbetssituation än tidigare. En anledning är att alla problem intervjupersonerna har, inte kan 
tas upp i ledningsgruppen och att det inte längre går att kräva en närvarande chef. Det finns 
inte heller kolleger längre på samma nivå, i samma stadsdel, att ventilera med.  
     Ett annat tema som visat sig är skillnader i betydelse mellan deras kvinnliga och manliga 
chefer under karriären. Intervjupersonerna beskriver inte manligt och kvinnligt som ett ämne 
de brukar lägga ner någon större tankeverksamhet runt eller bry sig mycket om. Men vid di-
rekta frågor om vilka erfarenheter de har fått med sig från sina chefer visar det sig att manliga 
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chefer inte varit lika betydelsefulla som de kvinnliga. Detta kan även ha påverkat framgångar 
i arbetslivet på ett negativt sätt.  
 

…/på sjuttitalet hade jag  en manlig chef/…/ han frågade mig vilken av männen jag tyckte 
han skulle satsa på, så är ju inte alla och så är inte alla män/…/Men det här med kvinnor 
och män det har jag inte tänkt på så mycket/… (Stadsdelsdirektör 2).    

 
En annan motverkande faktor till karriären är andra eventuella karriärmöjligheter som aldrig 
uppfylldes. Exempelvis drömmen om att bli konstnär och hur det ibland kan kännas som en 
försakelse och en längtan efter möjligheten att måla i vardagen. Den känslan förklaras som en 
möjlig motverkande faktor till karriärframgångarna.   
 

Stressen finns i privatlivet 
På liknade vis som med motverkande faktorer för karriärframgång, framhålls inte stress som 
något som påverkat intervjupersonerna speciellt mycket i deras arbetsliv. Det betonas att 
tryggheten i deras arbetssituation kommer av tidigare yrkeserfarenheter och att dessa gett dem 
tillräckligt med kunskaper för att kunna hantera de flesta situationer som kan tänkas dyka upp 
i arbetet idag. 
     När upplevelser av stress i privatlivet skildrades syntes dock en skillnad mot stressen i ar-
betslivet. Situationer som går att påverka och hantera var mycket mindre stressande än andra. 
Så länge det fanns möjlighet att på något sätt påverka den händelse som de hamnat inför, an-
sågs situationen som acceptabel, och med en hanterbar stressnivå. De stressiga situationerna 
återfanns nästan enbart i privatlivet, därför att stress i arbetslivet oftast var hanterbar och be-
griplig och därför av mindre vikt. De händelser som var av betydelse, som exempelvis när ett 
barn blir sjukt eller om en anhörig dör, helt enkelt situationer där det inte går att påverka det 
som händer, var situationer som var mycket stressande och tillfällen då intervjupersonerna 
helt förlorade fotfästet. De jobbiga händelserna som de bar med sig från tidigare erfarenheter, 
blev idag till lärdomar men också upplevelser de nu fasar inför ska upprepas. 
 

Det finns inget mera stressigt än situationen om man inte vet om ens barn ska leva eller 
inte och då blir jag ganska lamslagen (stadsdelsdirektör 1). 

 
Andra stressiga situationer som kom fram hade även de med privatlivet att göra och kunde 
handla om mer eller mindre betydelsefulla situationer, men som för intervjupersonerna kunde 
upplevas som stressiga. Dessa situationer var dock mer sällsynta.  
 

Det värsta som jag vet det är sådana här stora fester/…/jag kan bli stående i ett hörn, jag 
tycker det är jättehemskt, nej jag har tråkigt och känner att det är ingen som vill prata med 
mig. Det skulle aldrig hända på jobbet, även om jag är på en fest på jobbet för då är jag 
på jobbet och då ska jag prata och då är det liksom representationen i ryggen hela tiden 
(stadsdelsdirektör 4). 

 
Att familjemedlemmar dör leder helt naturligt till starka upplevelser av stress, och överlag 
satte intervjupersonernas upplevelser av stress i samband med mycket jobbiga och opåverkba-
ra situationer som berörde privatlivet. 
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Användning av strategier i arbetslivet 
 

Personlighet och tidigare arbetsuppgifter 
Intervjupersonerna uppger att de fungerar överlag mycket bra under stressiga och utmanande 
situationer. Med tanke på de arbetsuppgifter de förklarade sig ha hanterat under den tidigare 
delen av arbetslivet, som att tvångsomhänderta barn, så förklarade de den optimerade stress-
hanteringen med gamla erfarenheter och personliga tragedier som de genomgått på ett lyckat 
sätt. Kunskaperna från de erfarenheterna finns som trygghet i att idag klara av nästan vad som 
helst, så länge det är möjligt att påverka situationen. 
 

…/det här är ett jobb som skulle kunna sluka upp en rent mentalt, så till den milda grad att 
man gick i grubblerier jämt, men den tiden har inte jag vilket jag tror är väldigt befriande, 
jag har väldigt många andra frågeställningar som upptar mitt liv/…  
(stadsdelsdirektör 1).  

 
Självinsikten var viktig, att veta lite om sig själv var en betydelsefull resurs i rollen som leda-
re. Att läsa om ledarskap och gå på ledarskapsutbildningar och att verkligen fundera över vad 
som var framgångsrikt för att få en organisation att fungera, var alla viktiga strategier för att 
klara av arbetspositionen. 
     Personligheten hos intervjupersonerna var en faktor som var av stor vikt för att klara av 
påfrestande situationer i arbetet. Att kunna förlita sig på sin person och att vara psykiskt stark, 
att exempelvis inte ta åt sig när människor var arga eller när saker och ting inte gick vägen, 
utan att ha förmågan att skaka det av sig var en viktig egenskap och använd resurs, i arbetet 
som chef. 
 

Betydelsen av nätverk och personliga aktiviteter 
Ett fungerande nätverk var viktigt för att klara av jobbiga och stressande situationer. Intervju-
personer med en stark social läggning hade valt att bygga upp ett rikt socialt nätverk såväl i 
arbetslivet som i privatlivet medan intervjupersoner som beskrev sin personlighet som mera 
introvert, valde ett mera nära kontaktnät med ett mindre antal individer i. Nätverken intervju-
personerna hade, belyste deras personlighet och passade bra för just dem. Att ha en man på 
hemmaplan som var bra på att lyssna och som ställde rätt typ av frågor och var uppmärksam 
när det var jobbigt, kunde vara perfekt för en intervjuperson, medan ett rikt och väl planerat 
nätverk både i arbetslivet som i privatlivet passade perfekt för en annan.  
     Mentorskap var av betydelse för att utvecklas och kunna diskutera olika situationer och 
problemhantering. Denna strategi beskrevs som ett verktyg framförallt under den höga posi-
tionens början, nu ansåg sig intervjupersonerna vara varma i kläderna, erfarna och inte i lika 
stort behov av mentorskap i sin yrkesroll.  
     En annan strategi var vikten av att ha mycket olika saker på gång i livet samtidigt, för att 
inte bli helt uppslukad av arbetet. Sen behövde det inte alltid innebära att intervjupersonerna 
åkte iväg och tränade eller målade, även om det också användes som strategi. Att kunna sätta 
sig ner och spela piano när intervjupersonen var riktigt trött, beskrevs som en lisa för själen.                            
     Men bara möjligheten att själv välja vilken del av livet som prioriterades just vid ett tillfäl-
le ansågs också vara egen tid, eftersom intervjupersonerna då själva kunde bestämma, om det 
var något av barnen, någon familjesituation eller någon arbetsuppgift som skulle stå i fokus 
vid olika tillfällen.  
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Arbetsfördelningen i hemmet 
 

Småbarnsåren prioriterades 
Det fanns generellt en traditionell familjesituation under småbarnsåren, periodvis stannade 
intervjupersonerna hemma med barnen, de arbetade mycket deltid och prioriterade familjen i 
första hand framför karriären. Under familjebildandet hade intervjupersonerna fortfarande inte 
sökt sig till chefspositionerna utan familjen var prioriterad.    
 

Jag tror det är lätt för mig att säga men skaffar man barn så får man räkna med att stå 
tillbaka ett antal år, barn blir sjuka och allt det där om vem som ska vara hemma och slit-
ningar och så/… (stadsdelsdirektör 3). 
 

Som nyutexaminerade och ofta ganska unga syntes ingen påfallande drift i att satsa på karriä-
ren eller att stiga i graderna. Ofta hade det första barnet, ibland även flera redan skaffats, eller 
så bildades familjen under början av yrkeskarriären. Under det här skedet blev det vanligt att 
intervjupersonerna på olika sätt satte familjen i fokus, i vissa fall jobbade de deltid för att vara 
hemma hos barnen, då detta var genomförbart ekonomiskt. I andra fall skaffade intervjuper-
sonen arbete nära hemmet för att minska på frånvaron från hemmet och familjen. En intervju-
person förklarade hur hon var hemma mycket med barnen när de var små, hon arbetade deltid, 
men beskrev hur hon inte riktigt hade ro att vara hemma, att det var svårt, det var inte något 
som passade henne.   
 

Traditionell uppdelning även idag 
Det syns både en traditionell arbetsfördelning av arbetsuppgifterna mellan intervjupersonerna 
och deras män i hemmet, och en mera jämlik arbetsfördelning. Övervägande var dock den 
traditionella arbetsfördelning där intervjupersonen oftare stod för arbetsuppgifter som matlag-
ning och tvätt medan maken generellt stod för mera manliga arbetsuppgifter som att hålla 
bilen i trim, arbeta med sommarstugan och göra reparationer där det behövdes. 
     Vid mycket traditionell uppdelning, stod intervjupersonen för allting i hemmet inklusive 
sociala relationer innanför ytterdörren, d.v.s. totalansvaret medan mannen tog hand om tom-
ten, bilen och såg till att saker och ting blev reparerade vid behov.   
     Vid jämlikare arbetsfördelning i hemmet, var arbetsuppgifterna uppdelade efter kunskap 
och önskemål i högre grad. Intervjupersonen kunde exempelvis stå för all matlagning i hem-
met helt enkelt för att hon lagade mycket bättre mat än sin man och tog hand om tvätten som 
en ren och skär räddningsaktion, tvätten beskrevs som överlagd på mannen vid flera tillfällen, 
utan ett gott resultat. Däremot utförde mannen resten av arbetet i hushållet, som att städa, ta 
hand om bilar, motorcyklar, sommarhus och all logistik i hemmet, vad gäller exempelvis, 
skjutsa barnen fram och tillbaka, prata med tränare och så vidare.  
 

Strategier för att kombinera privatliv och arbetsliv 
 

Personligheten 
En viktig resurs för att lyckas kombinera privatlivet med arbetslivet idag, var förmågan att se 
vilka problem som behövde lösas just för tillfället, att kunna prioritera och ha en mycket ut-
vecklad simultanförmåga. Det var en stor tillgång att dagordningen i normalfallet bestämdes 
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av dem själva och att det ofta fanns möjligheter att planera livet efter den egna agendan. Om 
det vid ett tillfälle var en fråga som handlade om barnen som var prioriterad, så fanns det möj-
ligheter att faktiskt kunna ta en eftermiddag fri och lösa det aktuella problemet utan att någon 
höjde på ögonbrynen för det.  

 
Sen tror jag det är stor skillnad mot att göra karriär som kvinna mot om du är man, därför 
att, i varje fall i min generation, ser det ser lite annorlunda ut mot de unga idag. Som kvin-
na har man ansvar för barnen och för familjen, för allting, för logistiken och är alltid till-
gänglig i alla frågeställningar och sen ska man försöka få ihop det med sitt jobb, då gäller 
det att vara bra på logistiken (stadsdelsdirektör 1). 

 
Förmågan att slappna av och ibland försöka inse att de val som gjorts, under en pressad situa-
tion, var det bästa resultat de lyckades prestera under rådande omständigheter, var en viktig 
resurs för att hålla stressnivån nere. Kanske blev inte arbetsuppgiften perfekt utförd, men att 
tänka att det faktiskt duger och ibland nöja sig med det var betydelsefullt. En intervjuperson 
förklarade hur hon vid ett tillfälle hade två stora möten dagarna efter varandra, och att det 
krävdes att hon förberedde stora presentationer inför dessa. I samband med det ringde ett av 
hennes barn som ville att hon ska komma hem för dagen, och även om de här två presentatio-
nerna var viktiga så prioriterade hon barnet, åkte hem och lagade pannkakor och skrev sedan 
en av presentationerna riktigt bra men valde att göra den andra godkänd, men inte perfekt. 
Hon förklarade att ibland är det viktigt att nöja sig med att inte göra allt perfekt utan bara 
godkänt för att lyckas balansera privatlivet och arbetslivet tidsmässigt. 
 

Det är som att sitta i en bilkö och du vet att du kommer att missa det här mötet som du har,  
i värsta fall så är batterierna slut i mobilen och då kan du välja mellan att stressa ihjäl dig 
vilket inte kommer att påverka kön eller sätta på radio och tänka att jag gjorde så gott jag 
kunde, men det gick åt helvete/…/att tänka att det faktiskt duger kan ibland var tricket för 
att överleva (stadsdelsdirektör 4.)  
 

Att ibland inför ovanligt viktiga händelser ”leva med arbetsuppgiften” och till och med omed-
vetet förbereda sig och ”arbeta” med saker under sömnen beskrevs som en resurs. Oftast sover 
man oroligare under sådana nätter, men tron på att man verkligen kan förbereda sig i sömnen 
och få ett lyckat resultat på uppgifter var en använd resurs. 
 

Prioritera arbetsuppgifter i hemmet 
Det fanns fördelar i privatlivet med att vara chef på en högre position. En fördel var att kunna 
välja vilka arbetsuppgifter i hemmet som var roligast och få en acceptans i att exempelvis inte 
alltid behöva hålla hemmet välstädat alltid inför andra människor. Ingen utomstående klagar 
om det är lite slarvigt hemma, vilket upplevdes som väldigt befriande. Om intervjupersonerna 
skulle sluta yrkesarbeta skulle det däremot inte längre finnas något att skylla på, att de inte 
fixat det där skåpet som var fullproppat med saker eller vad det nu kan vara, eller om det 
handlade om att traggla läxor med barnen.  
 

…/sen slipper man en del när man har ett jobb som det här/…/det är ingen som klagar på 
en för att man inte har så välstädat…och jag tycker inte det är något kul heller, jag gillar 
inte att hålla på/… (stadsdelsdirektör 2).   

 
Att på detta sätt välja bort arbetsuppgifter i privatlivet som anses mindre roliga beskrivs inte 
enbart som något positivt utan skildras även som negativt där följden kan leda till känslor av 
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otillräcklighet och ”jag borde nog i alla fall”-tankar som intervjupersonerna får dras med. 
Speciellt när uppgiften handlar om relationer, exempelvis med barnen, kan priset bli negativa 
känslor av otillräcklighet och skuld.    
 

Acceptans för livets gång 
Intervjupersonerna besvarade i intervjuerna frågor om huruvida de skulle önska att uppdel-
ningen mellan privatlivet och arbetslivet skulle se ut om de fick välja själva. Det framkom en 
nöjdhet i hur uppdelningen ser idag med förklaringen att livet antagligen skulle ha sett annor-
lunda ut om de skulle ha en ”perfekt” uppdelning mellan arbete och fritid. På liknande sätt 
besvarades frågor om huruvida intervjupersonerna genomfört några val i privatlivet till för-
mån för arbetslivet eller tvärtom. Kontentan av den frågan blev att det är omöjligt att tänka 
hur livet skulle ha sett ut om de val som genomförts tagits annorlunda och hur deras liv då 
skulle se ut istället. Överlag uppfattades det inte som att de genomfört några speciella val un-
der livet i förmån varken för arbetsliv eller för privatliv, men att olika faktorer visst kunde ha 
varit annorlunda i deras liv. Säkert, förklarade intervjupersonerna, vore det intressant om det 
funnits lite mera tid för familjen under karriären, eller huruvida familjen kanske skulle ha haft 
en hund om de istället bodde på en gård i Skåne istället för en lägenhet i Stockholm, men att 
de då skulle ha levt ett annat liv än vad de gör idag, och att de inte har någon önskan om det. 
    

Ett gott självförtroende  
Stadsdelsdirektörerna beskriver sig ha ett gott självförtroende vad gäller arbetslivet. De har 
arbetat i många år och av erfarenheter så vet de att de klarar av den typen av arbetsuppgifter 
som det åligger en chef på den positionen.  
 

Man måste tycka om att vara chef. Men man måste ha ett gott självförtroende, i den delen 
som handlar om ens position, och det får man ju inte så där utan det är något som man 
måste jobba fram själv (stadsdelsdirektör3). 
 

Det fanns några generella personlighetsdrag som beskrevs under intervjuerna. Att arbeta un-
der högt tempo där många och snabba beslut måste tas var något som verkade passa intervju-
personerna väldigt bra. Det skildras hur ett högt tempo och ”många bollar i luften” gör arbetet 
intressant, meningsfullt och inte så tråkigt. Det lyste igenom ett självförtroende i vetskapen 
om att de klarar av att tackla de problem som kan tänkas dyka upp och en insikt i att klara av 
och genomföra de uppgifter som behövs. Självförtroendet förklaras även som kopplat till hur 
intervjupersonerna blir bemötta av omvärlden och vad de presterar. Om de blev ifrågasatta av 
människor i omgivningen där det fanns befog för kritiken kunde självförtroendet även få sig 
en törn, detta var dock inte vanligt förekommande.  
 

Livets motgångar och dess förutsägbarhet  
Intervjupersonerna uppfattade sina liv som lyckliga och generellt med få motgångar. Erfaren-
heter beskrevs som självklara och många av de svåra arbetsuppgifter de haft under karriären 
skänker en tacksamhet och en känsla av privilegium över hur deras liv utstakat sig. 
     Huruvida intervjupersonerna såg på sina liv som förutsägbara beskrevs som beroende på 
om händelserna varit möjliga att påverka eller inte, på liknande vis som upplevelser av stress-
nivå beskrevs tidigare. Arbetslivet var ansett som möjligt att påverka till viss del, mer ju mer 
erfarenhet intervjupersonerna skaffade sig under karriären, men detta stämde dock inte för 
privatlivet. För privatlivet fanns stressen i funderingar över den ökade ålderns betydelse för 
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sjukdomar och dödsfall, exempelvis genom risken att förlora mannen eller andra närstående i 
en nära framtid.   
 

En del påverkar man själv så klart/…/jag hade en chef som ledde mig in på ledarskap och 
sa att man skulle fundera över vad man ville och sen gjorde man en plan för det, och det 
hade jag aldrig tänkt, så jag tänkte, kan man göra så, men det är klart att man måste våga 
ge sig på jobb, man måste vara lite modig även om man inte säkert vet om man kan, så fix-
ar det ofta sig/… (stadsdelsdirektör 2).  
 

När det handlar om händelser som inte är möjliga att påverka som att ett barn blev sjukt, eller 
om någon nära skulle avlida, beskrevs det som händelser som inte är möjliga att påverka och 
därför helt oförutsägbara. Det är även dessa händelser som påverkar dem mest, det är dessa 
händelser, förklarar intervjupersonerna, som man rår minst på. Livet beskrevs som oförutsäg-
bart i de frågor som var viktiga i livet. Då tydliggörs även vikten av att ha människor omkring 
sig för att klara av krisen, vänner beskrevs också som något av det mest trygga som fanns i 
livet.  
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Analys 
 
Analyskapitlet kommer att presenteras som en sammanfattning av de viktigaste resultaten från 
resultatdelen, men med en anknytning till teorier och tidigare forskning. Organisationens på-
verkan på intervjupersonerna och Antonovskys känsla av sammanhang analyseras i förhållan-
de till uppsatsens syfte. Sist i kapitlet analyseras andra resultat i förhållande till den tidigare 
forskningen som jag har funnit speciellt intressanta att lyfta fram.  
 

Organisationen 
Kanters tes (Wahl, 2001, s.67) var att arbetet ”gör” människan, hon såg mönster i beteende 
hos människor i vardagliga situationer i förhållande till deras position i organisationsstruktu-
ren. I denna uppsats är kvinnorna stadsdelsdirektörer, d.v.s. de befinner sig på en specifik hög 
ledarposition. Vad som är intressant att titta på är hur dessa kvinnor tagit sig till denna posi-
tion utifrån Kanters teori om organisationen. Kanter såg i sin studie hur kvinnor befann sig i 
de mest underordnade och maktlösa positionerna och hur organisationsstrukturen begränsade 
deras möjligheter. I denna uppsats befinner sig kvinnorna i en jämlik organisation där makten 
är generellt uppdelad på både kvinnor och män. Vikten av organisationens uppbyggnad, med 
positiva eller negativa faktorer för kvinnor beskrev Drake & Solberg (1996, s. 7-15, 125) som 
av betydelse, och det kan tolkas som att denna kvinnovänliga förändring redan verkar vara 
genomförd i den organisation intervjupersonerna i denna uppsats befinner sig i. Resultatet av 
denna kvinnovänliga kultur i organisationen framstår dock som ett viktigt resultat för en fun-
gerande kombination av privat- och arbetsliv, vilket beskrivs vidare nedan. Det ska dock note-
ras att den organisation som intervjupersonerna befinner sig i till stor del saknar män, förutom 
bland högre ledare. 
     Kanters strukturvariabel maktstrukturen beskriver hur personer med stor makt använder sig 
av en samarbetande stil, delegerar mera, identifierar och omger sig med duktiga medarbetare 
och dessutom låter dem utvecklas.  Kant (Wahl, 2001, s 67) förklarar denna struktur med 
maktskillnader och inte könsskillnader. I intervjuerna beskriver intervjupersonerna hur en av 
de viktigaste bidragande orsakerna till att de nått yrkespositionen är hur deras kvinnliga chefer 
uppmärksammat, inspirerat och på olika sätt taget med sig dem upp i hierarkin i organisatio-
nen. De kvinnliga cheferna sitter på makt och har identifierat de blivande höga cheferna som 
medarbetare att räkna med och hjälper dem att utvecklas med deras stöd.  
     I den offentliga sektorn finns en majoritet av kvinnor vilket innebär att kvinnor till stor del 
dominerar organisationen, vilket gör mannen i minoritet. Intervjupersonerna har därför haft 
möjligheten att upptäcka kvinnliga förebilder att se upp till och lära sig av under arbetskarriä-
ren. 
     Kanters möjlighetsstruktur beskriver organisationens befordringsmöjligheter och utveck-
lingsmöjligheter, där stort självförtroende kommer av stora möjligheter och där självuppfyl-
lande profetior förklarar skillnader i organisationen. I intervjuerna framkommer ett stort själv-
förtroende från intervjupersonerna i arbetslivet, även om självförtroende bland kvinnor i tidi-
gare forskningen visat sig generellt vara ganska lågt (Drake & Solberg, 1996, s. 251, Muho-
nen, 1999, s. 235). Detta skulle kunna tolkas som att intervjupersonerna, från sina förebilder 
bland de kvinnliga cheferna, fått lära sig att tro på sig själv, sin kompetens och sina erfarenhe-
ter. Drake & Solbergs (1996, s. 123) beskrivning av problemet med för få kvinnliga förebilder 
stämmer inte in på resultaten i den här uppsatsen, där antalet förebilder uppfattas som stort, 
men vikten av förebilder verkar ha lika stor betydelse hos intervjupersonerna i denna uppsats, 
som beskrivs i tidigare forskning. Det kommer även fram hur intervjupersonerna uppmuntrats 
till att inse att arbetslivet är påverkbart, att fundera över vad de vill och sen lägga en plan för 
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hur denna kan verkställas. Intervjupersonerna har under karriären fått lära sig att även om man 
inte kan kunna allt, så ska man våga och då ordnar det sig oftast. Dessa beskrivningar skulle 
även kunna tolkas som självuppfyllande profetior som tagit sin början i den kvinnliga chefen 
som förebild i en organisation som till största delen består av kvinnor, där kvinnor därför ock-
så har möjlighet att ha makt och sen viss erfarenhet och sprider den vidare till kvinnorna nedåt 
i organisationen.  
      

Arbetstiden i organisationen 
Organisationen beskrevs tidigare som en bidragande orsak för vägen till den höga ledarposi-
tionen, men det finns även andra positiva fördelar med den organisation som intervjuperso-
nerna befinner sig i, vad gäller kombinationen mellan privat- och arbetslivet.  
     Intervjupersonerna återger en acceptans i organisationen för hur man förhåller sig till ar-
betstider och hur mycket av arbetstiden som förväntas läggas på arbetsplatsen. En arbetstid på 
runt 40-50 timmar i veckan på arbetsplatsen, beroende på arbetsbelastning, anses vara ganska 
rimligt enligt intervjupersonerna. Förutom nämnd- och andra möten förläggs resterande ar-
betstid där stadsdelsdirektören finner lämpligast och inte minst när det enligt dem själva är 
lämpligast. Detta skulle kunna tolkas som att organisationen föreskriver en policy med arbets-
tid som för intervjupersonerna går att samordna med ett familjeliv som fortfarande har möj-
lighet att ta stor plats. Makten som intervjupersonerna får från sin höga position (Wahl, 2001, 
s. 69) underlättar ytterligare för planeringen mellan arbetsliv och privatliv. Möten och andra 
aktiviteter tidsbestäms och planeras i hög utsträckning av dem själva. Detta stämmer även 
med de resultat Muhonen (1999, s. 36) funnit i forskning om kvinnliga ledares stressituation, 
där en högre känsla av kontroll fanns hos kvinnor på höga positioner i förhållande med kvin-
nor på lägre befattningar. 
     Arbetstiden som förläggs utanför arbetsplatsen beskrivs som väldigt integrerad med det 
övriga livet, ena stunden kan gå till att läsa läxor och förbereda middagen, och nästa stund till 
att läsa mail och förbereda möten i hemmiljö, hela tiden är intervjupersonerna tillgänglig i den 
situation som behöver prioriteras för tillfället. Samtidigt är helgerna helt tillgängliga för famil-
jen och andra aktiviteter som inte rör arbetslivet, förutom i absoluta undantagsfall. Intervju-
personerna befinner sig med andra ord i en organisation och arbetssituation där det är helt 
accepterat att själv planera och utför sina arbetsuppgifter när och var man finner det lämpli-
gast, så länge de blir utförda. Detta gör att intervjupersonerna lättare kan integrera arbetslivet 
med ett fungerande familjeliv, även då barn fortfarande är hemmaboende.  
     Den organisation som intervjupersonerna befinner sig i, kan ur Kanters perspektiv (Wahl, 
2001) ses som en övergripande bidragande orsak till deras karriärframgångar. Organisationen 
kan dessutom sägas ha medverkat till intervjupersonernas strategier som bidragit till deras 
möjligheter att lyckas i karriären och positivt påverkat deras vilja att klättra i karriären. Den 
kultur som finns i organisationen har dessutom påverkat intervjupersonernas möjligheter till 
kombination av privat- och arbetsliv på ett positivt sätt.       
 
Hög känsla av sammanhang 
Det kan tolkas som att intervjupersonerna anser sig leva ett liv och ha en arbetssituation som i 
relativt hög utsträckning är begripligt för dem. En förklaring till detta kan vara hur de förhål-
ler sig till olika problem och svåra situationer i såväl arbetslivet som privatlivet, d.v.s. att de 
har en hög känsla av sammanhang (Antonovsky, 1987/1991, s. 13). Det finns en inställning 
hos intervjupersonerna, att de klarar av de problem som kan tänkas dyka upp och dessutom att 
de snabbt kan se och avgöra vilka strategier de behöver för att lösa situationen. Av tidigare 
erfarenheter vet även intervjupersonerna att de klarar av att hantera eventuella problem och 
stressituationer.      
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Begriplighet 
Det kan tolkas som att intervjupersonerna ser en ordning och en struktur i uppkomna problem, 
vilket enligt Antonovskys (1987/1991, s. 39) beskriver som begriplighet. Att uppfatta ett pro-
blem som begripligt, är enligt Antonovsky, lättare för personer med en hög känsla av sam-
manhang. Av intervjupersonernas bakgrund, personlighet, erfarenheter från såväl tidigare 
arbetssituationer och privata kriser och eventuellt organisationens inverkan, kan det antas att 
de har utvecklat resurser för att se på problem som relativt förutsägbara. Intervjupersonerna 
beskriver hur erfarenheter är självklara och som en del av livet. Arbetslivet och privatlivet 
uppfattades som relativt förutsägbart, med en reservation för privatlivets icke hanterbara hän-
delser, såsom dödsfall eller sjukdom. Detta tyder på att det finns få situationer i intervjuperso-
nernas liv som ter sig som opåverkbara, d.v.s. det finns en hög begriplighet hos intervjuperso-
nerna såväl i privatlivet som i arbetslivet.     
  

Hanterbarhet 
Intervjupersonerna beskriver sig ha många olika resurser och strategier till sitt förfogande när 
det gäller att hantera olika påfrestande situationer som kan leda till stress, såväl i privatlivet 
som i arbetslivet. Den egna personligheten framkommer som den viktigaste resursen och bi-
dragande faktorn till den höga positionen, med ett generellt gott självförtroende och en för-
måga att slappna av och göra det bästa av påfrestande situationer. Simultanförmågan var ock-
så en användbar resurs för att få tiden att gå ihop och för att på ett framgångsriktsätt kombine-
ra privat- och arbetslivet. I privatlivet var även strategin att välja bort uppgifter i hemmet som 
inte ansågs som prioriterade väl använd. Nätverk, både i arbetslivet och i privatlivet beskrevs 
som betydelsefullt där maken som nätverk uppfattades som av störst betydelse, men även öv-
riga familjemedlemmar och olika nätverkskombinationer både i arbetslivet och i privatlivet 
beskrevs som betydelsefulla.  
     De resurser och strategier som intervjupersonerna använder sig av för att klara av sin ar-
betsposition är bland annat att snabbt se problemet och kunna dela upp det i mindre hanterba-
ra bitar och sen komma fram till vilken strategi som lämpar sig bäst efter den erfarenhet de 
har.  
      Resurser som var viktiga för intervjupersonerna i positionen idag var framförallt en för-
måga att utifrån de erfarenheter de har från tidigare yrken och privata situationer, plocka fram 
och använda sig av den strategi som ter sig lämpligast, även om problemet som uppstår är helt 
nytt för dem. Det visade sig som en trygghet hos intervjupersonerna att de tidigare klarat av 
påfrestande arbetsuppgifter, som omhändertagande av barn eller påfrestande situationer i pri-
vatlivet som gör att de arbetssituationer som de idag möter framstår som mindre påfrestande 
och i hög grad hanterbara vid jämförelse.  
     Resultaten visar även på en skillnad i hanterbarhet mellan privat- och arbetsliv. De situa-
tionen som inte var hanterbara fanns nästan uteslutande i privatlivet och då gällande situatio-
ner där intervjupersonerna inte hade möjlighet att påverka situationen alls. Detta kan tolkas 
som att intervjupersonerna har en hög känsla av sammanhang eftersom det enbart beskrivs få 
möjliga situationer till stress i intervjupersonernas liv. 
      

Meningsfullhet 
Intervjupersonerna beskriver sig tycka om sin yrkesposition, men ser även mening i andra 
delar av livet. Familjen är meningsfull och mycket av intervjupersonernas liv går till arbetet 
och familjen, men även vänner och andra sysselsättningar som att måla, spela på piano o.s.v. 
anses vara meningsfulla sysselsättningar i livet. Vikten av meningsfulla sysselsättningar såg 
även Muhonen (1999, s. 109) i sin studie som ett viktigt resultat. Meningen i livet finns i rela-
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tionerna, d.v.s. familjen och barnen, även om yrkesrollen ses som betydelsefull. Meningsfull-
heten är enligt Antonovsky den viktigaste delen för hög känsla av sammanhang, om det inte 
finns något i livet som är motiverande och engagerande så kvittar det hur begriplig och han-
terbar livet är för man bryr sig inte i alla fall (Westlund, 2005, s. 41). Det kan tolkas som att 
intervjupersonerna anser sig ha ett meningsfullt liv, vilket även visar sig i en acceptans och 
glädje över hur livet blivit. Det finns ingen uttrycklig önskan hos intervjupersonerna om att 
deras liv skulle vara bättre om de fick ändra på exempelvis uppdelningen av tid mellan privat-
livet och arbetslivet, eller andra val i livet.   
 

Stress  
Intervjupersonerna kan antas ha en hög känsla av sammanhang, d.v.s. högt KASAM av de 
resurser och strategier som beskrivits ovan. Detta medverkar till att intervjupersonerna inte 
anser sig ha särskilt många stressande situationer i livet vare sig vad gäller arbets- eller privat-
livet. Undantaget är händelser som för intervjupersonerna är opåverkbara, d.v.s. icke hanter-
bara. Enligt Antonovsky (1987/1991, s. 34) kan man inte undvika stressorerna i livet, men 
med en hög känsla av sammanhang är det lättare att lösa upp spänningarna, så att de inte leder 
till stress lika ofta. Om stressen ändå uppstår har en person med starkt KASAM lättare för att 
hantera stressituationen genom sina strategier, och för att ta sig ur den på ett positivare sätt, än 
personer med ett lågt KASAM (Antonovsky, 1987/1991, s. 53).  
 

Få motverkande faktorer för karriärframgång 
Resultaten visar på färre motverkande faktorer för karriärframgångar hos intervjupersonerna 
än bidragande. En orsak till detta kan vara att de faktiskt befinner sig på den höga positionen 
och av naturliga skäl därför inte har drabbats av så många motverkande faktorer som andra 
kvinnor i liknande situationer. Att intervjupersonerna anser att det är helt naturligt att de 
ibland drabbats av motgång men att detta ingår i livet och inte är något konstigt, detta skulle 
kunna tolkas som högt KASAM tidigare under karriären. Denna teori skulle då medföra att 
motgångar inte upplevdes som stressande för intervjupersonerna och att de hade strategier för 
att klara av situationen på ett positivt sätt utan att reflektera mera över det.  
     Det finns dock några motverkande faktorer för intervjupersonerna i resultaten och den vik-
tigaste handlar om försakelse i familjen till förmån för arbetet. Framförallt barnen anser inter-
vjupersonerna sig periodvis ha försummat i förmån för karriären. Detta resultat ska dock tas i 
beaktning med resultaten som visar på intervjupersonernas ”konflikt” mellan att vilja kombi-
nera privat- och arbetsliv samtidigt som resultaten tyder på att familjen anses som viktigast 
för dem. Intervjupersonerna prioriterade sina familjer under småbarnsåren och identiteten som 
mor och huvudsakliga ansvarstagare för familjen framstår fortfarande som starkt förankrat 
och visar sig bland annat som skuldkänslor när tiden inte räcker till, detta såg även Muhonen i 
sin studie (1999, s. 196). Resultaten visar även att intervjupersonerna anser att kombinationen 
av privat- och arbetslivet fungerar bra, detta trots den extra tid flera av dem beskriver sig läg-
ga ner på sina familjer i jämförelse med deras makar. Detta kan tolkas som att det inte är helt 
legitimt för dem att göra karriär, mot familjen, på samma sätt som Berg (2000, s.147) beskri-
ver.   
 

Familjebildning och karriär 
Intervjupersonerna börjar sitt yrkesliv med en traditionell familjesituation, där prioriteten i 
stor utsträckning låg på barnen och familjen under småbarnsåren. Precis som Ohlsson & Öh-
mans (1997, s. 155) och Berg (2000, s.147) beskriver så sköt de även på sin karriär för att 
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ägna mer tid åt familj och barn, medvetet eller omedvetet så befann sig intervjupersonerna på 
lägre positioner i arbetslivet innan och under tiden barnen var små, detta kan naturligtvis även 
ha andra orsaker som att karriären fortfarande inte tagit fart och att de därför inte var erfarna 
nog för chefspositioner. Intervjupersonerna hjälpte sina män på deras manliga karriärlivsfor-
mer som beskrevs av Andersson (1997, s. 69) i större utsträckning än sin egen kvinnliga kar-
riärlivsformer fram till barnen var äldre och de kunde börja koncentrera sig på sin egen karri-
är. En anledning till detta skulle kunna ha att göra med den generation intervjupersonerna 
tillhör.   
     Intervjupersonerna redogör för hur attraktionen för högre positioner och ledarskap inte var 
något som eftersträvades innan positionen var så gott som given. En annan åsikt som visade 
sig var dock hur ekonomiska faktorer för att klara av att försörja barnen och få en drägligare 
vardag var anledningen till att hon själv aktivt sökte sig till ledarpositioner. Men även den 
beskrivningen tyder på att familjen gick först och inte som en i första hand personlig dragning 
till ledarpositioner. Denna tolkning gör även Drake & Solberg, (1996, s. 251), Muhonen, 
(1999, s. 235) och Berg, (2000, s. 147) dessa författare kom fram till att det troligen inte upp-
fattas som riktigt legitimt för kvinnorna att göra karriär. De kom även fram till att kvinnor har 
lägre självförtroende än vad män har och därför inte ser karriären som ett självklart alternativ. 
Från intervjupersonernas perspektiv var det först med erfarenheter, en starkare självbild och 
aktiva förebilder som funderingar och till slut ett aktivt beslut, som högre karriär och chefs-
jobb började bildas på allvar. Det syns även tydligt hur deras kvinnliga chefer ofta handgripli-
gen anmälde dem till ledarskapsutbildningar och aktivt puttade dem i riktningen till att ta hög-
re ledarjobb. Detta kan tolkas som att även intervjupersonerna behövde få bekräftat av sin 
chef, eller förebild att de verkligen hade stöd och förtroende innan de började överväga att 
söka eller ta den erbjudna chefspositionen. 
     I arbetet som chef på en hög position idag, syns dock inte längre den beskrivna låga själv-
bild inför högre ledarskapspositioner, möjligtvis är det erfarenheten av att lyckats på positio-
nen som bidragit till det starkare självförtroendet, vilket även beskrivs i intervjuerna. En an-
nan möjlighet kan även vara en kombination av Kanters (Wahl, 2001, s. 68-69) självuppfyl-
lande profetia som säger att det är arbetet som gör individen, vilket i så fall givit intervjuper-
sonerna ett starkare självförtroende på den höga positionen de sitter på idag, genom att värde-
ra sin kompetens högre.        

Arbetstid i hemmet 
På samma sätt som Flood & Gråsjö beskriver (1997, s. 161), att det fortfarande är kvinnorna 
som ägnar betydligt mer tid åt hushållsarbete än vad männen gör, så utför intervjupersonerna 
generellt mer av sin tid med arbetsuppgifter i hemmet än vad deras män gör. Identiteten inter-
vjupersonerna har i moderskapet med alla de arbetsuppgifter som detta innebär kan vara en 
anledning till att de väljer att utföra mycket själv, både aktiva sysslor och i form av känslor av 
skuld och otillräcklighet när tiden inte alltid räcker till. En anledning till viljan att kombinera 
arbete med mycket tid för familjen kan som Drake & Solberg (1996, s. 100) beskriver det, ha 
att göra med att kvinnor ofta önskar kunna kombinera sin yrkesaktivitet med tid för familjen. 
En bidragande anledning till att intervjupersonerna lägger mycket tid på arbetsuppgifter i 
hemmet och med barnen, kan ha med deras förmåga att arbeta med många olika frågeställ-
ningar samtidigt, vilket syns tydligt i intervjuerna. Ofta väljer intervjupersonerna att utföra 
arbetsuppgifter i hemmet för att maken skulle behöva längre tid för att utföra dem. Intervju-
personernas män använder sig av en mera systematisk problemlösningsstrategi där fokus 
läggs på en fråga i taget, medan intervjupersonerna sköter flera frågeställningar samtidigt och 
vinner därigenom mycket tid. Detta sätt att arbeta använder intervjupersonerna sig även av i 
arbetet, och förklaras vara en viktig egenskap att behärska på den höga chefspositionen. Där-
emot ska det inte glömmas bort att intervjupersonerna med sin höga position som anledning, 
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kan p.g.a. tidsbrist välja bort tråkiga arbetsuppgifter i förmån för trevligare arbetsuppgifter, 
som då istället mannen får ansvar för eller helt enkelt helt prioriteras bort.     
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Diskussion 
 
Även om intervjupersonerna började sin yrkeskarriär genom att följa sina män på den normala 
manliga karriärlivsformen med mycket deltid, en hög prioritet på familj och barn och utan 
ambitioner eller intresse av att klättra i karriären så befinner de sig idag på höga ledarpositio-
ner. Anledningen till det kan vara många och olika men några bidragande och motverkande 
anledningar har presenterats i denna uppsats. En slutsats som kan urskiljas från resultaten är 
att de viktigaste bidragande faktorerna till intervjupersonernas karriärframgångar är den egna 
personligheten, med ett gott självförtroende och resurser att ibland kunna slappna av och ac-
ceptera att inte alltid prestera på topp, men även viljan att det händer saker runt dem vilket 
passar yrkespositionen bra. Andra viktiga bidragande faktorer var den kvinnliga ledaren som 
förebild och som stöd i karriären. Nätverk i såväl privatlivet som arbetslivet var bidragande 
för positionen. Den enda motverkande faktorn som visade sig som resultat hos intervjuperso-
nerna var uppfattningen att ibland ha försakat familjen för arbetet och då framförallt barnen.    
    En slutsats som kan dras är att intervjupersonerna kan antas ha en hög känsla av samman-
hang enligt Antonovskys teori som beskrevs tidigare i uppsatsen. Intervjupersonerna har ge-
nom sin uppväxtsituation, erfarenhet i tidigare yrken och sin personlighet, nu ett stort spekt-
rum av resurser och strategier att använda sig av för att få en livssituation med låg stressnivå 
och stora möjligheter till positiv stresshantering. Dessa faktorer återfinns i stor utsträckning 
som bidragande faktorer för vägen till karriärframgången. Intervjupersonerna tolkas ha en 
begriplig och hanterbar livssituation och känner ett stort engagemang, meningsfullhet, i både 
sitt privat- och arbetsliv. 
     Ytterligare en slutsats som kan dras från resultaten är att en stor bidragande orsak till att 
kvinnorna befinner sig på de höga ledarpositionerna som de gör idag och till en positiv kom-
bination av privat- och arbetslivet kan förklaras med Kanters (Wahl, 2001, s. 70) organisa-
tionsperspektiv. Det är antagligen en fördel för kvinnorna att de befinner sig i en organisation 
som är kvinnodominerad. Vid rekrytering till chefspositioner består en stor andel av rekryte-
ringsbasen av kvinnor, men det spelar möjligen även roll för intervjupersonerna att det börja-
de ifrågasättas om inte andelen chefer skulle bestå av både kvinnor och män när det blev ak-
tuellt att rekrytera till dessa stadsdelsdirektörsposter. När väl intervjupersonerna tog sig upp 
till de högre ledarpositionerna blev det via den nya makten troligen lättare för dessa kvinnor 
att plocka med sig andra kvinnor upp i organisationen och vara förebilder för dem. Genom 
förebilderna blev det lättare för intervjupersonerna att få tilltro den till den egna kompetensen, 
få ett bättre självförtroende i yrkesrollen och via självuppfyllande profetior klättra upp i karri-
ären till den höga chefspositionen i organisationen. 
     Även organisationens acceptans för den kvinnliga ledarens behov, exempelvis via möjlig-
heter att kombinera privatlivet med arbetslivet är troligen bidragande för intervjupersonernas 
möjligheter att befinna sig på den höga ledarpositionen. Intervjupersonerna vill precis som 
många andra kvinnor leva det goda livet, d.v.s. kunna kombinera ett rikt privatliv med familj, 
vänner och eventuellt även andra aktiviteter med arbetslivet. Genom organisationens attityd 
till hur arbetstiden kan delas upp i hemmet och på arbetsplatsen och med en underförstådd 
regel att helgerna ägnas åt privata åtaganden, finns det här stora möjligheter för intervjuperso-
nerna att kunna kombinera sitt arbetsliv med sitt privatliv på ett för dem acceptabelt sätt. Or-
ganisationen kvinnovänliga kultur var ett viktigt resultat för intervjupersonernas positiva 
kombination av privat- och arbetsliv, som beskrivs ovan, men även nätverk var betydelsefullt 
och en simultanförmåga att göra flera saker samtidigt och en förmåga till snabba och lyckade 
prioriteringar. 
     Intervjupersonerna lever ett relativt traditionellt liv vad gäller jämlikheten i uppdelning av 
arbetsuppgifter i hemmet, men via olika strategier har intervjupersonerna lyckats hitta en form 
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som verkar fungera i det individuella fallet. Via det privata nätverket, vänner, personlighet 
och andra aktiviteter i livet har intervjupersonerna hittat en balans som fungerar, och det finns 
ett lugn och acceptans hos dem för hur arbetslivet ser ut. En intressant upptäckt var skillnaden 
i självförtroende och tilltro till erfarenheter mellan privatlivet och arbetslivet. Arbetslivet upp-
fattades som mycket förutsägbart och anledningar till situationer av stress var mycket små, det 
syntes en mycket stark tilltro till att alla eventuella svårigheter som kunde dyka upp också var 
möjliga för intervjupersonerna att lösa. Så var inte fallet vad gällde privatlivet, här var stress-
nivån större och känslor av otillräcklighet och skuld uppfattades som ansenligare, både i det 
förflutna och idag. Anledningen till detta var påverkansmöjligheter, där det inte uppfattades 
som lika troligt att kunna göra situationen begriplig och hanterbar som i arbetslivet. Anled-
ningar till stress i privatlivet beskrev dock oftast som mycket stora och helt opåverkbara situa-
tioner som döds- och sjukdomsfall, där det inte finns några påverkansmöjligheter. Det visar 
även på intervjupersonernas höga KASAM och spektra av fungerande resurser och strategier 
för att hantera nästan alla påfrestande situationer som kan tänkas uppstå i livet.   
     Det finns antagligen flera olika sätt att förklara varför just dessa kvinnor befinner sig på 
höga ledarpositioner, när det bevisligen finns många hinder i vägen för kvinnor i karriären 
idag. Några har dock presenterats i denna uppsats.  
 

Metod och teorigenomgång 
Som metodval för att genomföra denna uppsats valdes kvalitativa intervjuer för att fånga upp 
intervjupersonernas egna upplevelser av frågeställningarna. Överlag fungerade intervjuguiden 
väl utifrån valt syfte för uppsatsen. Eftersom teorin om känsla av sammanhang inte använts så 
ofta utifrån ämnen som denna uppsats hanterar, var det problematiskt att välja vilka frågor 
som i slutändan skulle visa sig vara av vikt och vilka som inte skulle vara det. Antonovskys 
teori om känsla av sammanhang består av många personliga frågor om huruvida individen har 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i livet. Dessa frågor fungerade inte att ställa 
eftersom, som beskrivs i teoridelen, denna uppsats utgår ifrån friska individer som tagit sig 
långt i yrkeskarriären och inte personer som befunnit sig i underläge. Det kan därför bara an-
tas utifrån de intervjufrågor som passade in på uppsatsens syfte, huruvida intervjupersonerna 
har en hög känsla av sammanhang eller inte. I uppsatsen valdes att använda andra mera lätt-
begripliga begrepp istället för Antonovskys ursprungliga och mera svårtolkade begrepp, detta 
för att ställa lättförståliga frågor till intervjupersonerna och säkerställa resultaten utifrån upp-
satsens syfte. På liknande sätt var även Kanters organisationsperspektiv tvunget att modifieras 
för att passa in på syftet för uppsatsen. Detta var även anledningen till att Wahls tolkning av 
Kanters organisationsteori användes och inte ursprungskällan, för att få ett perspektiv av or-
ganisationsteorin med en syn på kvinnan på hög ledarposition och inte ur en underlägesställ-
ning.     
 

Förslag till fortsatt forskning  
Denna uppsats tar upp bidragande och motverkande faktorer till intervjupersonernas höga 
ledarpositioner, resurser och strategier för att klara av stressiga situationer och kombinationen 
av privat- och arbetsliv utifrån organisationsteorin och Antonovskys känsla av sammanhang. 
Syftet valdes för att få en bred bild av olika faktorers inverkan på frågeställningarna. Det har 
inte prioriterats att titta på intervjupersonerna ur ett djupare individuellt perspektiv, förutom 
de bakgrundsfrågor som intervjuguiden tar upp eller från vad intervjupersonerna självmant 
beskrev under intervjuerna. Det kunde vara intressant att utifrån ett djupare individuellt per-
spektiv undersöka varför just dessa personer troligen har en hög känsla av sammanhang, ef-
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tersom få undersökningar genomförts med Antonovskys teori om känsla av sammanhang och 
anledningar till speciella framgångar hos individer. 
     En annan intressant utgångspunkt vore även att titta på det höga kvinnliga ledarskapet ut-
ifrån en djupare undersökning av organisationsperspektiv, då det i denna uppsats uppfattas 
som att organisationen till stor del förklarar varför intervjupersonernas befinner sig på höga 
positioner idag, dessutom med en för dem acceptabel kombination av privat- och arbetsliv. 
Det vore även intressant att titta på samma utgångspunkt som denna uppsats, men med ett 
yngre urval av intervjupersoner för att undersöka deras inställningar och val i livet vad gäller 
karriärmodell och uppdelning av arbetstid i hemmet.             
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Bilagor  
 

Bilaga 1: Intervjuguiden 
Intervjupersonen blir informerad innan intervjun om vilka frågeområden som kommer att be-
handlas, att intervjun bandas och att denna kan avstå ifrån att svara på någon fråga eller när 
som helst avsluta intervjun. Informationen omfattar även att deras namn och stadsdel inte 
kommer att skrivas ut i uppsatsen, att intervjubanden förstörs efter avklarad uppsats och att 
intervjuerna endast kommer att användas för nuvarande undersökning. 
     Intervjupersonen tillfrågas om hur lång tid denna har avsatt för intervjun så inga frågor 
riskeras bli obesvarade.  

Personlig Bakgrund 
 

- Ålder 
- Bostad, pendlingsavstånd 
- Familjebild, nuvarande/tidigare 
- Utbildningar 
 

Arbetet 
 

- Kan du beskriva din väg från utbildning till nuvarande yrkesposition, vilka arbeten har 
du haft innan? Varför valde du denna yrkesposition? 

 
- Hur upplever du din arbetssituation idag, hur är stressnivån i vardagen, vilka arbets-

uppgifter har du och vilka påverkansmöjligheter har du i arbetet? 
 

- Vilka strategier använder du dig av för att klara av påfrestande delar av arbetet, exem-
pelvis stressande situationer? 

 
- Vilka faktorer har varit bidragande till att du sitter på den positionen du gör idag, vad 

gäller exempelvis tidigare arbetsplatser, nätverk, utbildningar, stress, självförtroende, 
familjebildning o.s.v.? 

 
- Vilka faktorer har varit motverkande för den positionen du sitter på idag, vad gäller 

exempelvis tidigare arbetsplatser, utbildningar, nätverk, familjebildning, stress, själv-
förtroende o.s.v.?  

 
- Har du någon gått upplevt det som att du har blivit orättvist behandlad i karriären för 

att du är kvinna, om i så fall när och hur?  
 

- Har du byggt upp ett nätverk av nyckelpersoner runt omkring dig i karriären, arbetsli-
vet? 

  
- Om du har nätverk känner du att du får stöd av det och hur har det påverkat dig? 
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Privatlivet 
 

- Hur skulle du beskriva kombinationen mellan ditt privatliv och ditt arbetsliv, är du 
nöjd med nuvarande uppdelning av exempelvis tid eller skulle du önska det såg ut på 
annat sätt, i så fall hur?  

 
- Har du genomfört några personlig val eller förändringar i ditt privatliv i förmån för ditt 

yrkesliv eller i förmån för ditt privatliv vid något tillfälle, vilka i så fall? 
 

- Använder du dig av några strategier för att hinna med både ditt yrkesliv och privatliv 
och i så fall vilka? (vad gäller exempelvis stress)  

Individen 
 

- Har du byggt upp ett nätverk av nyckelpersoner runt omkring dig i ditt privatliv? 
 

-    Hur upplever du att du fått stöd i din karriär, från din man/föräldrar? 
 
-    Har du andra nätverk som du känner att du får stöd av och hur har de påverkat dig? 

 
- Hur skulle du beskriva ditt självförtroende, har det förändrats under din karriär? 

 
- Hur påverkas du av stressiga eller annars jobbiga situationer i livet? Använder du dig 

av någon strategi för att klara av dessa perioder? 
 

- Upplever du att du möter många motgångar livet, hur upplever du dem? 
 

- Anser du att ditt liv är förutsägbart och att du kan hantera överraskningar? 
 

- Finns det något som du skulle vilja tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2. Intervjubrev 
 
Institutionen för socialt arbete                                                                      2005-11-11 
Socialhögskolan 
Stockholms universitet 
 
 
 
 
                                    
 
Intervjuinformation till stadsdelsdirektör XXXXXX, 
 
Tack för att Du tar dig tid för mig och min intervju den 16 november kl 10.00. 
 
Jag går Socionomlinjen med inriktning mot äldre och funktionshindrade på Socialhögskolan i 
Stockholm. Under denna sista termin ingår att skriva en C-uppsats och jag har valt att studera 
kvinnliga chefer på toppositioner inom omsorgen. Anledningen till mitt val är att jag är intres-
serad av att undersöka vilka eventuella faktorer som är gemensamma för kvinnor på höga 
befattningar inom omsorgen i dag. Syftet med studien blir därför bland annat att undersöka 
karriärvägen för kvinnor med högre befattningar, hur denna yrkesposition upplevs och hur 
privatliv och arbetsliv har kombinerats. 
 
Jag kommer att intervjua fyra kvinnliga stadsdelsdirektörer i Stockholm, där varje intervju tar 
ca en timme i anspråk och spelas in på band. Intervjuerna kommer att bestå av frågeområden 
som behandlar ovanstående syfte. 
 
Vid frågor kan Du kontakta mig på telefon 08-XXXXXXX,  
C-uppsats handledare Agneta Törnquist på telefon 08-16 21 00 
 
 
 
 
 
 
Jenny Hedin 
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