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Det råder en ojämn uppdelning av män och kvinnor inom arbetslivets 

ledande poster, vilket till stor del kan härledas till könsstereotyperna. I 

majoriteten av fallen är det männen som har makten inom 

näringslivet, så även makten att förändra denna obalans. Syftet med 

föreliggande studie var att undersöka hur manliga chefer ser på 

ledarskap, sitt eget och andras, hur detta relateras till kön och vertikal 

könsegregering inom arbetslivet, samt vilka hinder de anser att det 

finns för kvinnor att nå ledande positioner. Fem manliga chefer 

intervjuades varefter en tematisk analys genomfördes. Ur materialet 

framträdde teman som påvisar att dessa män anser att kvinnor utgör 

mycket bra ledare, men hindras av en mängd faktorer. Flertalet av 

dessa faktorer kan härledas till könsstereotyperna, exempelvis arbete-

familj konflikter. Som helhet kan resultatet tolkas som att kön 

fortfarande spelar en mycket betydelsefull roll när det kommer till 

ledarskap inom dagens näringsliv. 

 

 

En tydlig indikator på att jämställdhet har uppnåtts i samhället skulle vara en jämn 

fördelning av kvinnor och män inom arbetslivets ledande poster (SCB, 2008). I Sverige 

råder det en kraftig snedfördelning mellan antalet kvinnor och män på ledande 

positioner i arbetslivet (SCB, 2008), vilket kan anses vara det tydligaste beviset på 

kvinnors och mäns olikbehandlande däruti (Sümer, 2006). Kvinnor har idag, i många 

fall, lika mycket erfarenhet och lika hög utbildning som män, men når trots detta inte 

upp till de höga positionerna i samma utsträckning som män gör (Bergman, 2004). 

Siffrorna talar här sitt tydliga språk: exempelvis innehas, hos samtliga börsnoterade 

företag, endast en procent av positionerna som verkställande direktör och 

styrelseordförande av en kvinna och totalt inom såväl privat som offentlig sektor 

innehar kvinnor endast 29 % av chefspositionerna (SCB, 2008). Kvinnor tjänar 

därutöver, generellt sett, mindre än män, har sämre arbetsvillkor och lägre status (SCB, 

2008). Det existerar alltså, trots vårt i övrigt relativt jämställda samhälle, fortfarande en 

mycket märkbar könssegregering inom arbetslivet. Detta är såväl ett resultat av, som en 

förutsättning för, ojämlikheten mellan könen (Bergman, 2004; Eagly & Karau, 2002; 

ILO, 2004; SCB, 2008).  

 

Segregering innebär att grupper av människor är separerade och åtskilda från varandra. 

Detta kan vara frivilligt, men är ofta ofrivilligt påtvingat en grupp och leder till 

skillnader, exempelvis vad gäller status och klass, visavi övriga grupper (Bergman, 

2004). Begreppet könssegregering innebär att de två könen är skilda från varandra och 

är i sig på sätt och vis neutralt, såtillvida att det inte säger något om vem som är 

underordnad vem (Brannon, 2008). I praktiken syftar dock begreppet könsegregering i 

regel på kvinnans underordnade position gentemot mannen (Bergman, 2004). Inom 
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arbetslivet påvisas detta genom skillnader i exempelvis ekonomisk ersättning, 

arbetsvillkor och innehavande av ledande poster mellan kvinnor och män (SCB, 2008).  

  

Könsegregeringen inom arbetslivet kan delas in i två typer: vertikal och horisontell 

(Bergman, 2004). Dessa två former av segregering bildar så kallade glastak och 

glasväggar för kvinnor (Brannon, 2008). Den horisontella könssegregeringen avser den 

stora skillnad som existerar mellan fördelningen av kvinnor och män inom exempelvis 

olika branscher – dessa avgränsningar bildar de så kallade glasväggarna. Den vertikala 

könssegregeringen representerar den segregering som finns mellan de olika hierarkiska 

nivåerna i arbetslivet, alltså den mycket ojämna fördelningen av kvinnor och män inom 

ledande positioner (Bergman, 2004). Denna segregering påvisar därutöver att kvinnor 

endast tenderar att ha möjlighet att avancera upp till en viss nivå i hierarkin, för att 

sedan hindras de av det så kallade glastaket (Brannon, 2008). Glastaket är alltså ett 

könskulturellt hinder vilket definieras som en osynlig barriär som hindrar kvalificerade 

individer från att nå de högre positionerna inom en organisation (t ex Elacqua, Beehr, 

Hansen & Webster, 2009).  

 

Begreppen könssegregering och social stratifiering är i hög grad relaterade till varandra. 

Social stratifiering innebär att det finns ett mönster av systematisk strukturell ojämlikhet 

och en mängd sociala hierarkier i vårt samhälle. Bergman (2004) menar att denna 

stratifiering kan sägas innefatta kön som social skiktningsprincip, vilket leder till en 

ojämn fördelning av resurser och möjligheter mellan kvinnor och män i samhället. Ett 

typexempel på detta är snedfördelningen av ledande positioner inom arbetslivet. Den 

horisontella könssegregeringen avser således en differentiering inom arbetslivet medan 

den vertikala är en form av social stratifiering (Bergman, 2004). 

 

Följden av den vertikala könssegregeringen, det vill säga den manliga dominansen 

bland ledande positioner, ses ofta som en självklar rättighet och som ett naturligt 

privilegium för män (Bergman, 2004). Den traditionellt sett starka kopplingen mellan 

maskulinitet och ledarskap grundas till stor del i hur stereotypen kring ledaren relateras 

till den manliga, respektive kvinnliga, könsstereotypen (t ex Billing & Alvesson, 2000; 

Eagly & Karau, 2002). En könstereotyp är en implicit bild om könen angående vilka 

psykologiska egenskaper som är karaktäristiska för personer av respektive kön och vilka 

beteenden, handlingar, attityder och liknande som är passande för vardera (Brannon, 

2008). Könstereotyperna har en kraftfull effekt på samhället, de påverkar hur vi ser på 

kvinnor och män och skapar genom detta en social kategori för vardera kön (Brannon, 

2008).  

 

Brannon (2008) menar att de rådande könsstereotyperna uppkom redan under 

industrialismen. Män och kvinnor fick då nya roller; mannen fick lämna hemmet för att 

arbeta och kvinnan fick leva i den skyddade miljön hemma. Det formades två samlingar 

av övertygelser: doktrinen om två sfärer och dyrkan av den sanna kvinnligheten. De två 

sfärerna var hemmet samt omvärlden med tillhörande arbetsliv, där kvinnans rätta plats 

låg i den första sfären och mannens låg i den andra. Dyrkan av den sanna kvinnligheten 

innebar att kvinnan främst skulle besitta fyra dygder, däribland undergivelse. Mannen 

skulle vara motsatsen till kvinnan: dominant, stark, självsäker, tuff, driven och mycket 

autoritär – en typisk ledare. Könsstereotyperna stämmer inte alltid överens med hur 

manliga, respektive kvinnliga, individer i realiteten är och uppträder, men de har likväl 
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en stor påverkan på samhället (Brannon, 2008). En mängd studier och teorier har 

påvisat könsstereotypernas betydelse för den vertikala könssegregeringen inom 

arbetslivet och dess påföljande sociala stratifiering (t ex Agars, 2004; Bergman, 2004; 

Eagly & Karau, 2002; Embry, Padgett & Caldwell, 2008; Heilman, 2001; Prime, 

Jonsen, Carter & Maznevski, 2008; Schein, Mueller, Lituchy & Liu, 1996; Sümer, 

2006).  

 

Enligt Eagly och Karaus (2002) Role Congruity Theory uppkommer fördomar när en 

person innehar en social roll vars karaktäristika inte överensstämmer med den stereotyp 

personen i fråga förknippas med. När diskrepans uppkommer på detta sätt resulterar det 

i att personens lämplighet som innehavare av rollen bedöms vara låg (Eagly & Karau, 

2002). Inom Role Congruity Theory används begreppen agentic och communal för att 

dela upp de typiskt manliga och de typiskt kvinnliga egenskaperna. Communal är den 

egenskapsgrupp som tillskrivs kvinnor, och bland dessa egenskaper är den mest 

framstående att den stereotypa kvinnan är mycket mån om sin omgivning och 

personerna i den, hon är hjälpsam, känslosam, mjuk etc. I motsats till denna 

egenskapsgrupp finns agentic - egenskaper som tillskrivs den stereotypa mannen; en 

bestämd, kontrollerande, ambitiös och dominant person som är född till att vara ledare 

(Eagly & Karau, 2002). Det är dessa två kategorier, agentic och communal, som anses 

utgöra grunden för de könsstereotypa uppfattningarna om män och kvinnor (Eagly & 

Sczesny, 2009). Inom de områden som traditionellt sett hör samman med agentic-

personlighet, där chefspositioner är ett typexempel, anses inte kvinnor ha samma 

potential och nivå av adekvat kompetens som män (Eagly & Karau, 2002). Traditionellt 

har synen på ledarskap och högre ledande positioner karaktäriserats av stereotypt 

manliga egenskaper (Heilman, 2001). De egenskaper och den kompetens som 

traditionellt sett hör samman med ledarskapet antas alltså ligga utanför kvinnans 

kompetensområde (Eagly & Karau, 2002).  

 

Kvinnor hindras enligt Role Congruity Theory (Eagly & Karau, 2002) på två sätt av 

könsstereotyperna, vilket beror på att könsstereotyper har såväl deskriptiva som 

preskriptiva aspekter. De deskriptiva aspekterna anger hur kvinnor beskrivs/tros vara, 

och de presktiptiva aspekterna hur kvinnor bör vara. De negativa påföljderna av detta 

blir att kvinnor, på grund av de deskriptiva aspekterna, inte bara anses sakna de 

egenskaper som krävs för att vara en kompetent ledare. Även vid utvärdering av 

kvinnors ledarskap har alltså stereotypen negativ påverkan, då på grund av de 

preskriptiva aspekterna (Eagly & Karau, 2002; Eagly & Sczesny, 2009). De 

könsstereotypt kvinnliga egenskaperna är helt enkelt inte förenliga med bilden av en 

stark och kompetent ledare inom arbetslivet (Eagly & Karau, 2002). 

 

Sümer (2006) menar att likheten mellan föreställningar kring kompetenta ledare och 

stereotypen kring män formar själva essensen till varför ledarskap kopplas samman så 

kraftigt med manligt genus. Flertalet studier har påvisat att denna sammankoppling är 

stark över hela världen, och därutöver att denna övertygelse är särskilt tydlig bland män 

(Fullagar, Sümer, Sverke & Slick, 2003; Prime et al., 2008; Schein et al., 1996; Sümer, 

2006).  Prime et al. (2008) påvisade att de stereotypa uppfattningarna kring män, 

kvinnor och ledarskap skilde sig åt mellan könen i större utsträckning än mellan kulturer 

(Prime et al., 2008). Männens föreställningar om manlighet, ledarskap och dess 

konvergens har visat sig vara konsekvent oavsett hur egalitär den kultur är som de lever 
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i (Fullagar et al., 2003; Prime et al., 2008). I en jämförelse mellan män i Turkiet och 

Sverige exempelvis, vilka sågs som varandras motpoler inom denna aspekt, påvisades 

ingen skillnad i mönstret av association mellan män, manlighet och ledarskap (Fullagar 

et al., 2003). Prime et al. (2008) påvisade att nordiska manliga chefer tenderade att 

nedvärdera kvinnliga ledare inom de egenskaper som ansågs vara av störst betydelse för 

ett framgångsrikt ledarskap (Prime et al., 2008). Associationen mellan ledarskap och 

män har emellertid visat sig vara svagare bland kvinnor och varierar där även över 

kultur (Fullagar et al., 2003; Prime et al., 2008). Vidare har det i jämförelser mellan 

USA, Tyskland, Sverige och Turkiet påvisats att det endast är bland kvinnor i USA som 

ledarskapet inte kopplas samman med vare sig manligt eller kvinnligt genus (Fullagar et 

al., 2003).  

 

Där det finns stora skillnader mellan bilden av en kvinnas kompetenser och vad som 

krävs för att vara en framgångsrik ledare, är avståndet mellan dessa faktorer inte lika 

stort när det gäller män (Sümer, 2006). Sümer (2006) fann att föreställningar kring 

ledare, män och dess kompetenser och egenskaper endast var åtskilda på en punkt; 

relationship-orientation. I stället ansågs kvinnor vara den grupp som var mest 

kompetent inom detta område, vilken var en av tre nyckelfaktorer rörande kompetent 

ledarskap. De övriga två var emotionell stabilitet och uppgiftsorientering, vilka är 

egenskaper som hör till det stereotypa agentic-beteendet (Eagly & Karau, 2002; Sümer, 

2006). Detta påvisar den könsstereotypa uppdelningen av kvinnors och mäns 

kompetenser, kvinnor antas vara bra på sitt och männen på sitt (Brannon, 2008). Vidare 

fann Bosak & Sczesny (2008) att kvinnorna själva beskrev sig som mindre passande för 

ledarrollen än män, vilket kunde härledas till att de ansåg sig inneha en låg nivå av 

agentic- egenskaper. 

 

Enligt Heilman (2001) är arbetslivet det område där påföljderna av könsstereotyperna 

blir som tydligast. Oakley (2000) menar att det speciellt är inom de symboliskt viktiga 

positionerna, exempelvis som styrelseordförande, som divergensen mellan den 

kvinnliga könsstereotypen och föreställningar kring ledarskapet gör sig påmind, vilket 

kan vara en av anledningarna bakom den extremt låga andelen kvinnor inom dessa 

poster. Heilman (2001) menar därutöver att den av könsstereotyperna skapade synen på 

kvinnor leder till att det inte räcker för en kvinna att vara kompetent. På grund av 

könsstereotypen är detta ingen garanti för att hon skall kunna avancera inom 

organisationen på samma sätt som en lika kompetent man, eftersom hon kommer att 

behandlas annorlunda. I likhet med Eagly och Karau (2002) menar alltså Heilman 

(2001) att en kvinna behöver ha en högre kompetensnivå än en man för att anses vara 

lika kompentent. Denna tendens har även påvisats i rekryteringssituationer, vilket leder 

till att fler män än kvinnor anses vara lämpliga kandidater när chefspositioner skall 

tillsättas (Elacqua et al., 2009). Ytterligare hinder för kvinnor orsakade av diskrepansen 

mellan könstereotypen och föreställningar kring ledarrollen är att en kvinna i en ledande 

position kan fastna i en ”dubble bind”: är hon för auktoritär förlorar hon sin femininitet, 

men är hon för feminin förlorar hon sin auktoritet (Oakley, 2000). 

 

Lyness och Heilman (2006) fann tydliga tendenser till att ett av de två hindren som blir 

följden av Role Congruity Theory var av stor betydelse för kvinnors möjlighet till 

karriäravancemang; att kvinnors arbete, på grund av den preskriptiva aspekten av 

könsstereotyper, värderas till en lägre nivå än männens (jfr Eagly & Karau, 2002). 
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Lyness och Heilman (2006) undersökte hur evalueringar av chefers arbete hängde 

samman med dess befordringar. De fann att kvinnliga chefer konsekvent blev lägre 

utvärderade än manliga chefer, samt att kvinnliga chefer i mer typiskt manliga 

positioner, i form av de som var på väg upp i hierarkin, fick de lägsta utvärderingarna av 

dem alla. Vidare visade det sig att befordrade kvinnor var högre utvärderade än männen 

som hade blivit befordrade, vilket indikerar att kvinnor behöver arbeta hårdare och 

bättre än män för att nå samma positioner (jfr Heilman, 2001). Det påvisades därutöver 

att nivån på kvinnors utvärderingar i större utsträckning än för män hängde samman 

med huruvida de faktiskt blev befordrade eller ej (Lyness & Heilman, 2006).  

 

Ytterligare aspekter som hör samman med den traditionellt könstypiska kvinnligheten är 

att kvinnor i större utsträckning än män tenderar att uppleva en konflikt mellan arbete 

och familjeliv (Brannon, 2008; Eagly & Karau, 2002; Slan-Jerusalim & Chen, 2009). 

Kvinnors, traditionellt sett, större ansvar för hem och familj leder till svårigheter. Dessa 

grundas i problematiken med att kombinera ett stort familjeengagemang med den stora 

satsning som krävs för att göra karriär (Slan-Jerusalim & Chen, 2009). Kvinnor är alltså 

mer mottagliga för de negativa påföljderna av konflikten mellan arbete och familj, på 

grund av könsstereotypernas rolluppdelning mellan hem och arbete (se även Brannon, 

2008; Eagly & Karau, 2002). Ytterligare forskning angående chefers tankar kring detta 

påvisar att chefer tenderar att se kvinnor som inaktuella kandidater för befordringar, 

lägre presterande samt mindre passande för organisationen på grund av deras upplevelse 

av att kvinnor har en mer påtaglig arbete-familj konflikt än sina manliga kollegor 

(Hoobler, Wayne & Lemmon, 2009).  

 

Elacqua et al. (2009) kom fram till att manliga chefer anser att såväl interpersonella som 

organisatoriska faktorer inom organisationen bidrar till att skapa en arbetsmiljö i vilken 

kvinnor får svårt att nå chefspositioner. Den interpersonella aspekten var att männen 

inom organisationer hade bättre sociala förutsättningar att nå de ledande positionerna. 

Det bildades manliga nätverk och mentorskap inom vilka männen hade betydelsefulla 

sociala positioner som gjorde dem mer synliga inom organisationen än kvinnorna. 

Männen tenderade därutöver att bli vänner med andra män, högre eller lägre 

positionerade än dem, vilket gav dem fördelar hierarkiskt sett. Detta manliga nätverk, 

”the old boys’ club”, skapar svårigheter för kvinnor, men fördelar för män. Det 

homosociala ”old boys’ club” leder till att männen får tillgång till de högre posterna 

genom att de är synligare än kvinnorna inom organisationen och att de blir aktuella i 

större utsträckning än kvinnor när nya tjänster skall tillsättas (Elacqua et al., 2009). 

Inom detta nätverk är det vanligt med tävlingsinriktat uppträdande som ofta går ut på att 

visa sig kompetent inför personer högre upp i hierarkin (Oakley, 2000). Enligt Oakley 

(2000) skapar detta än fler svårigheter för kvinnor, eftersom kvinnor inte uppträder på 

det sättet i lika stor utsträckning som män.  

 

De organisatoriska faktorerna som enligt Elacqua et al. (2009) bidrog till glastaket var 

att kvinnor behandlades annorlunda i rekryterings- och befordringsprocesser och att de 

manliga cheferna i studien ansåg att det fanns för få kvinnor i positioner lämpliga för 

avancemang inom organisationen. Sümer (2006) har därutöver påvisat att även de 

kvinnor som faktiskt når upp till de högsta positionerna i arbetslivet utsätts för former 

av särbehandling, även om den inte är lika tydlig där som i övriga hierarkiska nivåer av 
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organisationen. Istället pågår den exempelvis i form av mindre ersättning och färre 

befogenheter än vad männen får (Sümer, 2006).  

 

De stereotypt kvinnliga egenskaperna har dock börjat betraktas som eftersträvansvärda 

inom ledarskapet (Billing & Alvesson, 2000). Embry et al. (2008) fann att såväl män 

som kvinnor som utövade en kvinnlig ledarskapsstil fick positiva omdömen i större 

utsträckning än de som använde sig av en manlig ledarskapsstil. Det innebar alltså inga 

negativa påföljder för män som utövade ett ledarskap på ett sätt som inte hörde samman 

med den manliga könsrollen, vilket är diskrepant med Role Congruity Theory (jfr Eagly 

& Karau, 2002). Emellertid var ledarskapsrollen fortfarande starkt sammankopplad med 

män, och kvinnorna i studien hade en tendens att ge positiva utvärderingar av kvinnor 

som använde sig av en maskulin ledarstil, en tendens som dock inte påvisades hos 

männen (Embry et al., 2008). Billing och Alvesson (2000) menar emellertid att termen 

kvinnligt, respektive manligt, ledarskap bör avskaffas, eftersom det saknas empiriskt 

stöd för att kvinnor verkligen utövar sitt ledarskap på ett visst sätt. För att undvika att 

könsstereotyperna förstärks och att kvinnor förväntas bidra med en viss typ av ledarskap 

argumenterar de för att benämningarna av olika ledarskapsstilar bör vara av könsneutral 

karaktär (Billing & Alvesson, 2000). 

 

Dock ser det inte ut på det sättet inom arbetslivet idag, ledarskapet inom näringslivet är 

långt ifrån könsneutralt. En stor majoritet av ledare och beslutsfattare är män (SCB, 

2008), och ledarskapet kopplas starkt samman med män och manlighet (t ex Eagly & 

Karau, 2002, Fullagar et al., 2003, Lyness & Heilman, 2006, Sümer, 2006).  För att en 

förändring skall kunna ske är det bland de ledande männen som förändring och aktiv 

handling behövs till stor del. Det är där makten finns, så även makten att förändra.  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att få en bild av hur manliga chefer ser på ledarskap, 

såväl sitt eget som andras, hur detta relateras till kön och vertikal könsegregering och 

vad de anser hindrar kvinnor från att nå ledande positioner inom näringslivet.  

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare  

Företaget där intervjupersonerna arbetar kallas hädanefter för Företaget. Företaget blev 

aktuellt för denna studie på grund av att uppsatsförfattaren tidigare har arbetat där. 

Företaget har anställda över stora delar av världen som tillverkar och säljer produkter 

med mycket varierande användningsområden. På Företaget kontaktades fem manliga 

chefer och tillfrågades, per telefon och personligen, om de ville vara med i studien. De 

fick även vid det tillfället en ungefärlig beskrivning av studiens upplägg, dess 

problemområde och syfte. Samtliga chefer som kontaktades var villiga att delta.  

 

I urvalet av adekvata intervjupersoner eftersträvades maximal variation bland de 

relevanta individegenskaperna för att ur skilda perspektiv fånga upp olika vinklingar, 

utgångspunkter och synsätt på det aktuella ämnet. Heterogenitet eftersträvades hos 

intervjupersonerna på följande punkter: ålder, position, anställningstid samt tillhörande 

avdelning inom företaget. Chefernas anställningstid på Företaget varierade från cirka 
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fem år till över 30 år. Deras ålder sträckte sig från cirka 30 år till drygt 60 år och deras 

tid inom ledande positioner varierade från 2,5 år till över 20 år. Cheferna arbetar på fyra 

olika avdelningar inom Företaget. De arbetar därutöver på skilda hierarkiska nivåer, 

från lägre mellanchefer till medlemmar i företagsledningen.  

 

Datainsamling 

Metoden som användes för datainsamlingen var kvalitativ i form av semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna utfördes, under ljudinspelning, på Företagets huvudkontor i 

Sverige. De tog från drygt en halvtimme upp till en och en halv timme att genomföra. 

Intervjutillfällena inleddes med en presentation av författaren. I denna inledning 

betonades även det frivilliga deltagandet och den konfidentiella hanteringen av 

materialet. Samtycke till ljudinspelning av intervjun söktes redan vid det första 

kontakttillfället.  

 

Intervjuguiden användes som en form av stöd under samtalet för att kontrollera att de 

ämnen som ansågs vara aktuella behandlades under intervjun. Frågorna behandlade i 

huvudsak chefernas syn på hur ledarskap relateras till kön och den påföljande 

könssegregeringen. Frågor som rörde chefernas eget ledarskap behandlades, samt 

chefernas syn på hur framtida utveckling inom ledarskapsområdet kommer att se ut. 

Ytterligare ämnen som togs upp var om kvinnor möter fler, eller andra former av, 

svårigheter inom arbetslivet än vad män gör, samt hur den sociala miljön bland ledare 

på arbetsplatsen ser ut.  

 

Analys 

Efter transkribering av samtliga intervjuer utfördes en induktiv tematisk analys av 

materialet (se Langemar, 2008). Analysen inleddes med flera genomläsningar av 

samtliga intervjuer, varefter de teman som uppstod som centrala markerades. Efter detta 

påbörjades en sortering av materialet där texter flyttades om och ihop. När temana var 

klara och avgränsade, med respektive underteman, avslutades arbetet genom att lyfta 

fram centrala citat som förtydligade bilden av varje tema. De teman som uppstod ur 

analysen beskrivs i resultatdelen av föreliggande uppsats. 

 

 

Resultat  

 

Ledaren som person 

Ur analysen framkom att en ledares personegenskaper är av stor betydelse för hur denne 

ska ha möjlighet att prestera i en ledarroll. Vilken typ av person som söks uppgavs ofta 

vara viktigare än exempelvis kvalifikationer när en chefsposition skall tillsättas. 

 

Självkänslan – en fundamental aspekt. En god självkänsla och självkännedom är 

en central och grundläggande aspekt av en ledares person, det är viktigt att känna en 

trygghet i sig själv och att besitta en medvetenhet angående sina egna positiva och 

negativa sidor. Detta ansågs vara en förutsättning för att skapa det förtroende och den 

auktoritet som krävs för att kunna utföra de arbetsuppgifter som en chefsroll bär med 

sig. 
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Är du inte trygg i dig själv som chef, då gör du saker i vissa situationer som inte 

skapar förtroende i relationerna, och ytterst: ett chefskap handlar ju om att 

utnyttja, om jag får använda ett sådant ord, någon form av förtroende utöver, 

liksom den formella rätten du har. 

 

Ur materialet framkom vidare att det är även viktigt att ha en trygghet i sig själv och sin 

person för att undvika att hamna snett i ledarskapet genom att spela en, för en själv, 

onaturlig roll. En av cheferna menade att avsaknad av en stark självkänsla kan leda till 

försök till att efterleva föreställningar kring chefskapet utan att grunda sitt ledarskap i 

sin egen personlighet.  

 

En nyckelegenskap är att man måste vara ganska mogen som människa för att 

vara en bra chef. Och många chefer, speciellt i början av sitt ledarskap, de har 

svårt att hitta sin naturliga roll, man måste alltid, tycker jag, utgå ifrån sin egen 

personlighet. Man kan aldrig försöka vara någon annan, utan man måste utgå 

från sin egen personlighet och finna ett chefskap som passar dem. Jag tycker att 

många tar i för mycket där i början, kanske för att leva upp till någon 

föreställning man har om chefer och ledarskap, och försöker vara på något annat 

sätt än de är naturligt. 

 

Den mångsidige ledaren. I motsats till den starka självkänslan framkom det 

därutöver att det är av vikt att, som ledare, inse sina brister och att inte börja se sig själv 

som överdrivet betydelsefull och omnipotent. Ur analysen framträdde en synnerligen 

central aspekt av ideala chefskapet: lyhördhet. Potential till att genom lyhördheten 

kunna tänka utifrån mottagarens perspektiv är en av de centrala aspekter som Företaget 

bedömer när tillsättning av nya chefspositioner ska ske 

 

Lyhördhet är ju nyckeldel i det hela så att säga. Om man inte förstår att man har 

två öron och en mun, då ska man inte vara chef överhuvudtaget. Det är det 

absolut viktigaste. När man har passerat det sen så kommer man naturligtvis ner 

på nivåer där det handlar om en skicklighet att få ihop en massa saker, processer 

och projekt. Men den absolut största grejen är att lära sig att lyssna på folk. 

 

Övriga delar av lyhördheten som ansågs vara mycket betydelsefulla för en ledare är att 

vara snäll och empatisk. Utan dessa, mycket relationsorienterade, egenskaper saknas det 

grundläggande aspekter av personligheten som formar ett icke fungerande ledarskap. 

Exempelvis är denna typ av ledare otvivelaktigt inte uppskattad av vare sig 

chefskollegor eller underställda. Utöver lyhördheten är det emellertid även viktigt att 

besitta förmågan att vara bestämd, tuff och hård. Flertalet chefer ansåg att det förtroende 

de söker och behöver för att på ett bra sätt kunna genomföra sitt arbete till viss del har 

sin grund i beslutsamheten, tuffheten och hårdheten. 

 

De egenskaper som cheferna uppskattar hos sig själva i sin ledarroll är av olika karaktär. 

Egenskaper som nämndes som betydelsefulla hos ledarna själva är deras analytiska 

förmåga, ambition, lojalitet och förmåga att fatta snabba beslut. Essentiella aspekter var 

även empati, lyhördhet och helt enkelt att vara snäll. De uppskattade även att de själva 

har förmåga till att vara auktoritära, förtroendeingivande och att de har en god 

genomförande förmåga.  
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Fördomar och föreställningar kring män, kvinnor och ledarskap 

Genom analysen framkom att fördomar anses vara en självklarhet inom arbetslivet som 

är svår att komma ifrån. Det är vanligt med föreställningar kring hur manliga, respektive 

kvinnliga, chefer uppträder och utför sitt arbete. 

 

Det finns nog mycket fördomar som vi liksom säger att vi inte har eller att vi är 

jämställda allihopa. Alltså, skulle man svara på en enkät på likställdhet så skulle 

det se ut att: åh, ja, det är så bra, vi är precis likställda och allting och så vidare, 

men sen när man får det mer face-up så blir det väldigt annorlunda och mycket 

fördomar som kommer upp. 

 

Påföljderna av de fördomar som kan uppstå mot en kvinnlig ledare är att hon i större 

utsträckning än sina manliga kollegor blir ifrågasatt, såväl kompetensmässigt som 

personlighetsmässigt. Det framkom mycket överensstämmande uppfattningar om hur 

fördomar och föreställningar kring män och kvinnor ser ut. Kvinnor anses vara mer 

relationsinriktade och mer omhändertagande, emotionella och mjuka än männen, som 

istället har större potential till att fatta svåra och snabba beslut, vara hårdare, tuffare, 

mer resultatinriktade och tävlingsbenägna.  

 

Ur materialet framträdde mycket varierande tankar kring huruvida fördomar om 

respektive kön stämmer överens med verkligheten eller ej. Uppfattningen kring detta 

ändras fram och tillbaka och samtliga chefer uppgav vid något tillfälle att fördomarna 

inte stämmer överens med verkligheten, men även stundtals att det finns skillnader 

mellan kvinnor och män, i alla fall generellt sett. I den mån som det ansågs finnas 

skillnader i personlighetsdrag framträdde de typiskt kvinnliga egenskaperna som 

mycket önskvärda inom ledarskapet.  

 

Och i den mån kvinnor är mer kvinnliga än män, med kvinnliga attribut och då 

menar jag det här klassiska med caring och nursing och allt vad det heter, så är ju 

det väldigt bra chefsattribut i vissa fall. Däremot så tycker jag att det är väldigt 

synd att de tjejer som väl blir chefer kan ja, antagligen för att de har fått kämpa sig 

fram genom männens värld, är mer macho än de flesta killar som är chefer. Det är 

inte sådana kvinnliga chefer vi behöver, vi behöver kvinnor som är kvinnliga i sitt 

chefskap. 

  

En mycket tydlig association mellan ledarskap, män och manlighet framkom genom 

analysen. Denna association ansågs vara vanligt förekommande och vitt utspridd i såväl 

näringslivet som i övriga samhället.  

 

Ledare – man, det är liksom ungefär som, om man vänder på det, det är bara att ta 

något annat så kan man koppla det till kvinnor. 

 

Det framkom dock ingen skillnad i hur pass väl respektive kön passar för ledarrollen. 

Det är personligheten som det är viktigt att utgå ifrån i en ledarroll, inte de 

föreställningar som ledaren själv, eller dennes omgivning, har kring kvinnor, män och 

ledarskap. Vidare ansågs det vara viktigt att med sin egen personlighet som 

utgångspunkt välja vilken typ av arbetsplats som kan passa just det egna ledarskapet. 
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Det är denna typ av anpassning som är viktig att göra, snarare än att tvärtom försöka 

anpassa sin personlighet till de yttre omständigheterna. 

 

Det verkade på grund av föreställningarna kring män, kvinnor och ledarskap lättare för 

en man att på ett enkelt sätt ta sig till en ledande position. Det framkom att det sållas ut 

mycket hårdare bland kvinnor innan de når högre ledande roller, vilket gör det svårare 

för dem att nå dessa positioner.  

 

Det där är ju också en såndär som man brukar slänga in i debatten dårå, att 

kvinnor blir hårdare rannsakade. Att man måste kunna mer, man måste dofta 

bättre, se bättre ut och alltihopa det här. Jag vet faktiskt inte, jag kan gissa att det 

är delvis lite tuffare. 

 

Ur materialet framkom att kvinnor behandlas annorlunda än män, på ett för dem 

negativt sätt, på arbetsplatsen. Vidare ansågs en del av näringslivets åtgärder och 

ansträngningar för likabehandling av kvinnor och män vara ett försök till att se bra ut 

utåt. I och med den transparensen som numera finns är det viktigt att andra människor 

inte får en negativ bild av företaget:  

 

Men risken att förlora en marknad på att man framstår som, som ett gäng grottisar 

som sitter i en hörna och håller ihop är alldeles för kostsam. Så idag så säger man 

att vi är öppna och vi jobbar gärna med det här. Men kvinnor har det nog i vissa 

branscher fortfarande ganska tufft. 

  

En åsikt var att en större fokusering på individen och dennes önskningar och mål med 

arbetslivet är att föredra framför att se det hela som att en grupp råkar ut för fler 

svårigheter än den andra gruppen. Det finns ingen mening med att sitta och bli olycklig 

över någonting, utan det är bättre att ta egna initiativ och förändra det hela på egen 

hand. Därutöver ansågs det i samhället finnas en bild av att det är mindre krävande att 

göra karriär och klättra i hierarkin än vad det i realiteten är. För att inte förlora 

självförtroendet kan vissa personer, för att undvika att ta det fulla ansvaret för sina 

eventuella misslyckanden, försöka hitta faktorer utanför deras påverkan som inverkar på 

det hela, exempelvis kön.  

 

Sociala svårigheter för kvinnor 

Ur materialet framträdde det tydligt att den manliga dominansen och de sociala 

spelreglerna inom ledarskapet hindrar kvinnor från att nå chefspositioner. Svårigheterna 

antogs ligga just i faktumet att männen är i majoritet inom ledarskapet, vilket gör det 

svårt för kvinnorna att passa in. Den manliga dominansen skapar en social gemenskap 

och sociala spelregler gjorda för, och av, männen och deras sätt att vara, tänka samt 

initiera och bevara sociala kontakter.  

 

Det är ju ett problem det där med numerären så att säga. Om man hårdrar det, lika 

barn leka bäst. Det bli ju ett problem för kvinnor att majoriteten av ledare är män.  

 

Den manliga dominansen. Analysen av materialet ledde till insikt om att 

ledarskapet omges av en manlig värld med manliga regler, vilket kan göra det svårt för 

en kvinna att accepteras. Kvinnorna behöver tydligt visa att de medvetna om att de är 
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inne på männens område samt att de går med på att spela med männens spelregler för att 

hitta en väg till befordran. Även när en kvinna uppnått en ledande position kan hon få 

konfronteras med sociala svårigheter på grund av sitt kön.  

 

Alltså, ska man orka som tjej att ta sig in i organisationen på Företaget ska man 

nog ha rätt stabila fötter alltså. Jag känner att det, jag tror att man måste orka 

liksom med att det är en väldigt manlig värld. 

 

Det framkom tydligt att manliga chefer tenderar att vara måna om att få ha sitt område i 

fred och kan uppleva en kvinnlig chef som en form av hot mot detta. Kvinnan kan 

orsaka problem på flera sätt, exempelvis störa den manliga gemenskapen, få männen att 

känna sig obekväma, och skapa andra former av huvudbry:  

 

Jo, men jag tror att de tycker att det där är deras manliga samfund. Att det är 

deras playground.  

 

Därför att jag tror att det, gubbarna känner sig obekväma med att det kommer en 

kvinna och leker i sandlådan 

 

Liksom vad gör vi då på ledningsmötet? Vi kan ju inte basta? 

 

Betydelsen av sociala nätverk. Det framträdde ut materialet att det existerar flera 

sociala nätverk på Företaget som leder till chefspositioner. Detta nätverk består av män i 

form av manliga chefer, de män som de är mentorer åt och deras vänner inom och, i viss 

mån, utanför organisationen. Mentorskapet, även kallat att ha, eller vara, en kronprins är 

en del av detta nätverk, och ansågs vara mycket betydelsefullt. 

 

Då blir det då det här med att vem man har sett som sin kronprins, vem man har 

premierat under åren och sett som sin naturliga efterföljare. Det är mer eller 

mindre uttalat att man måste ha en kronprins. Det är ju intressant också, att det 

är så man säger, du måste ha en kronprins, det är ingen kronprinsessa eller så 

utan det är en kronprins man pratar om. Det beror ju på det här med vilka du har 

allierat dig med i din arbetsgrupp. Män allierar sig ju med män och lyfter sedan 

fram sina närmsta som oftast är män. 

 

Mentorskap och en strategisk placering inom nätverket ger en synligare position inom 

Företaget vilket leder till fördelar när eftertraktade lediga tjänster ska tillsättas. Eftersom 

cheferna oftast är män blir det naturligt att de allierar sig med andra män, och kvinnorna 

får det svårt att hitta en ledare som kan ge dem en skjuts uppåt inom företaget. Av 

analysen framkom att det finns ett större avstånd mellan män och kvinnor, och 

därutöver att det är svårt för kvinnor att såväl ta sig in i, som att smidigt navigera 

igenom, nätverket. Flera av cheferna har själva nått sin position inom Företaget genom 

att röra sig inom, och skapa sina egna, nätverk.  

 

Att kvinnor skapar och upprätthåller nätverk själva sågs som en essentiell komponent 

för att generera ett mer, numerärt sett, jämställt ledarskap. Det framkom att det är 

nödvändigt för kvinnor att skapa ett eget nätverk, i alla fall initialt, då det torde bli svårt 

för dem att bli medlemmar i männens redan existerande nätverk.  
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Jag lovar dig att om man intervjuar toppmanliga ledarskiktet i Sverige så 

upptäcker man att dels så har de gått i skolan nästan allihop tillsammans och de 

delar fritidsintressen och de har känt varann jättelänge.  

 

Kvinnors engagemang för familjen 

Ur materialet framträdde tecken på att de skillnader som finns mellan kvinnor och män 

angående tid, engagemang och prioriteringar vad gäller familjebildning och familjeliv är 

av betydande orsak bakom det låga antalet kvinnliga chefer. Det ansågs vara få, om ens 

några, män som visar samma engagemang för hem och familj som kvinnor gör. Det 

rådde delade meningar om huruvida detta beror på en biologisk olikhet, eller om det 

främst är sociala krav och påtryckningar som skapar skillnaderna. Analysen påvisade en 

tro på att kvinnor påverkas i mycket högre grad än män av den sociala påtryckningen att 

vara familjära. Detta stod som en betydelsefull, kanske även enda, orsakande 

omständighet bakom uppdelningen av intressesfärerna.  

 

Helt plötsligt så ska man gilla hästar och sen ska man gilla killar och sen så ska 

man gilla att skaffa barn. Och sen så när man går igenom den här kvinnliga 

genusprocessen så har man inget utrymme, det finns ingen plats för att vara chef. 

Och det kan finnas en del sanning i det, för alla de här grejerna tar tid.  

 

Det framkom att en central aspekt av att kunna göra karriär inom Företaget är att tydligt 

visa att arbetet alltid har högsta prioritet jämte övriga områden i livet. Ur materialet 

framträdde en tro på att kvinnor inte i samma utsträckning som män är villiga att visa 

detta, de har inte samma starka motivation till karriär för att det ska vara värt de 

familjerelaterade uppoffringar som krävs.  

 

Att jobbet verkligen, verkligen kommer först. Och att man visar att familjen 

kommer i andra hand, eller kanske till och med i tredje hand. Jag tror att detta 

delvis kan förklara att det är män som befordras i större utsträckning. De är 

kanske mer beredda att visa detta, att visa att de är villiga att offra mycket. Eller 

ja, offra, att man visar att jobbet kommer främst.  

 

Utöver kvinnors stora engagemang för familjen ger den tid som kvinnor ägnar åt 

graviditeter och föräldraledighet ett värdefullt försprång för männen. En viktig period i 

karriären ansågs vara tiden efter avslutad utbildning, där det är viktigt att komma in i 

arbetslivet på ett adekvat sätt. Redan här startar männens försprång.  

 

Medans då kvinnorna kanske direkt efter skolan valde att skaffa barn för att det 

var ett bra tillfälle i livet att göra det och där ska man då eventuellt tappa ett par 

tre år, kommer du ut ur skolan väldigt sent och sen så jobbar du två år så sen ska 

du föda tre barn. Jag menar, sen är man i medelåldern liksom.  

 

Den tid som kvinnor ägnar åt familjebildning är även något som kan ses som negativt ur 

en arbetsgivares synpunkt. I en anställningssituation kan valet mellan en ung man eller 

en ung kvinna påverkas av föreställningar om att kvinnan kommer att ägna mer tid till 

familjen än mannen, och kvinnan kan därigenom ses som ett mindre attraktivt val för 

arbetsgivaren.  



13 

 

 

Det ingår ju i kalkylen även om man inte ställer frågan, att om man funderar på att 

anställa en ung kvinna: att här blir det nog barn: vad besvärligt. Jag tror inte att 

man tänker på samma sätt med en ung man, att det är lika sannolikt att han 

kommer att få barn en dag. Men det är ju, ja, om man tittar på chefstaben här på 

Företaget idag och de som har varit med ett tag så, så har de nog inte varit 

pappalediga i många dagar.  

 

Motivation, engagemang och tävlan 

Ur analysen framträdde att en stark motivation till att bli chef är en av förutsättningarna 

för att först och främst nå, och sedan trivas med, ledarskapet. Det var tydligt att 

ledarskapet innebär en del uppoffringar och att det finns kostnader kring ledarrollen i 

form av betydande tidsåtgång och huvudbry. För att dessa kostnader ska vägas upp är 

det nödvändigt med en stark drivkraft och ambition till att vara chef. 

 

En tydlig tendens var att tävlan och konkurrens även är en väsentlig aspekt av den 

omgivande miljön kring ledarskapet. Det framkom att denna tendens anses ligga i 

mannens natur i större utsträckning än vad den gör hos kvinnan.  

 

Med det är väldigt många som slås ut på vägen och där kanske det finns också då 

någon sorts grundläggande drivkraft hos män att tävla är ett naturligt sätt att 

förhålla sig till… att ta sig mellan A och B eller fram till toppen eller vad man ska 

kalla det. Medans för kvinnor kanske den naturliga vägen bygger mera på 

ömsesidig respekt och kvalité och en kunskapsbotten.  

 

I denna tävlan finns det flera komponenter, bland annat att i det sociala nätverket visa 

framfötterna för rätt personer. Det var viktigt att vara motiverad till att göra karriär och 

att verkligen söka efter avancemang.  

 

Jag tror att arbete och karriär, generellt, är viktigare för män än för kvinnor. 

Liksom både i form av deras förväntningsbild, men också i form av deras 

personlighetsuppfyllelse. Så tror jag att det är, och det gör att de investerar lite 

mer där och krigar lite mer där, på själva jobbet, alltså för att verkligen komma 

framåt.  

 

Det framkom att konkurrensen är som hårdast på den hierarkiska nivån mellan 

mellanchefer och högre chefer. Här sker det en kraftig utsållning och lusten och 

benägenheten till att tävla är en essentiell förutsättning för att lyckas klättra i hierarkin 

på arbetsplatsen.  

 

För att lyckas med att bli chef är det nödvändigt att i stor omfattning engagera sig i 

adekvat utbildning och att spendera mycket energi på att verkligen få en rivstart på sin 

karriär. Detta ansågs vara mycket viktigare än att besitta talang, det är ambitionen som 

gör att studierna och det efterkommande engagerade insatserna i arbetslivet blir utförda. 

Det var viktigt att inse vilken insats det krävs för att vara eftertraktad på 

arbetsmarknaden, det är oumbärligt att ha en stadigt uppbyggd utbildning och en 

välplanerad karriär att konkurrera med. Det uppkom även ur materialet tankar kring att 

många är omedvetna om vilken ihärdighet och vilken stor satsning det krävs för att 
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kunna konkurrera om chefspositioner. Vidare kan det uppstå missförstånd där dessa 

personer inte förstår var det är som hindrar dem från att klättra i hierarkin, och att de då 

skyller detta på personliga egenskaper, exempelvis kön, utan att förstå betydelsen av 

ambition och engagemang.  

 

Det finns ju i vårt samhälle liksom att man känner att, i vissa situationer då, att 

man inte har premierats för att man är kvinna… och det finns säkert många sådana 

exempel, att det har varit så, säkert, men jag tror också att… både som det här… i 

det här fallet, när jag har fått den här frågan, så ibland vill man som person också 

skjuta en sak ifrån sig och skylla på någonting som man inte kan kontrollera. 

 

Det framkom därutöver ur analysen att arbetet har en mycket betydelsefull roll för 

cheferna, såväl som en form av självförverkligande som en meningsfull sysselsättning. 

Vidare var tankar kring detta att arbetet ofta spelar en allt mer betydelsefull roll för de 

personer som tar sig upp på högre positioner. Detta var även en grundläggande 

förutsättning för avancemang: att arbetet har så pass stor betydelse att det alltid har 

högst prioritet. 

 

Tid - en bristvara. En tydlig aspekt av ledarskapet som framkom ur materialet var 

att det kostar mycket i form av tid och engagemang, såväl som innehavare av en ledande 

position som i strävan efter den. Det är vanligt att arbeta mer än heltid, och krävande 

övertid är en återkommande och frekvent aspekt av ledarskapet, något som ses som 

något väntat och självklart för alla chefer.  

 

Respondent: Jag jobbar nog sex dagar i veckan om man ska räkna på vanlig 

arbetstid. 

 Intervjuare: Det är mycket? Eller?  

Respondent: Ja, det beror ju naturligtvis på vad man jämför med. Det finns ju de 

som jobbar sju dagar i veckan. Fem dagar är ju planerat, men så blir det sällan. 

 

Den stora mängd tid som krävs för att klara av att genomföra sitt arbete minskar tiden 

som kan spenderas med familjen. Detta leder till uppfattningen att kvinnor, i viss 

utsträckning, aktivt väljer bort chefskapet. Det framkom tydligt att chefsrollen är 

krävande och oundvikligen gör intrång på fritiden, främst familjeliv. 

 

Förändring 

Ur analyen framkom att det finns många fördomar mot kvinnor och kvinnliga ledare, 

vilket leder till stora svårigheter för kvinnor som försöker ta sig fram genom 

näringslivet. Därutöver fanns dock en stark tro på att det kommer att ske en förändring, 

där numerären jämnas ut och ledarskapsutvecklingen går mot ett ledarskap fokuserat 

mer på individen. Som en påföljd av denna förändring kommer kön inte att ha någon 

betydelse för möjligheten till att göra karriär. Förändringen av hur kvinnor och män 

behandlas och hur respektive kön relateras till ledarskapet ansågs redan vara påtaglig. 

Det antogs att denna förändring kommer pågå tills ett mycket mer, om än inte helt, 

numeriskt sett jämlikt ledarskap uppnås.  

 

Ett hinder som håller nere antalet kvinnor på chefspositioner är de män som har makten 

inom näringslivet rekryterar för få kvinnor. Vidare framkom att tendenser finns till att 
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kvinnor även anställer kvinnor men att detta inte gör så stor skillnad eftersom det är så 

få kvinnor som har makt över rekryteringsbesluten. Därutöver ansågs männens tendens 

till att anställa andra män orsakas av vana eller en rädsla för att prova på något nytt.  

 

Det är nog dels en sån här gammal klassiker att män anställer män som ser ut 

ungefär likadant som de själva… det kommer en strid ström utav män som ser 

likadana ut hela tiden. 

 

Övriga aspekter som kan påverka det låga antalet kvinnor på chefspositioner är att 

kvinnorna ibland fokuserar på fel aspekter av det arbete som krävs för att nå en 

utjämning. Bland annat är det viktigt att ha ett brett perspektiv och inte bara se de 

absolut högsta positionerna som målet. Det finns alltså en för stor fokusering på de allra 

högsta positionerna inom näringslivet. 

 

Så man inte bara tror att alla kvinnor i Sverige ska bli statsminister, då har man 

gett sig på en tävling som man inte kommer att vinna […] att man inte fastnar i ett 

enda litet smalt spår, för då tror jag att man gör precis vad ivrarna på andra sidan 

vill att man ska göra: och det är att köra fast. 

 

Materialet påvisar en explicit tro på att det kommer att behövas aktiva åtgärder, i form 

av exempelvis kvotering, för att få in kvinnor i toppskiktet i näringslivet. Det uppkom 

dock inga positiva attityder till detta. Det ansågs vara viktigt att dessa positioner tillsätts 

utifrån verkliga meriter och reell kompetens, vilket kan förhindras av kvotering. Det kan 

genereras negativa följder av att kvinnor utan riktig kvalificering når de ledande 

positionerna. Om dessa kvinnor misslyckas med sitt arbete kan detta slå tillbaka på alla 

kvinnor, och inget gott har kommit ur det hela. Ur materialet framträdde dock en tro på 

att det rent kompetensmässigt sett inte borde finnas något som hindrar kvinnor från att 

nå toppositionerna. Det som hindrar kvinnor ansågs istället bestå av faktorer utanför den 

kvinnliga individen, exempelvis den manliga dominansen bland chefspositioner och 

konflikter mellan familj och arbete, se ovan. 

 

Ur analysen framkom att ett mer heterogent sammansatt ledarskap skulle vara positivt 

då kvinnor har mycket att erbjuda som chefer. Tendensen till att kvinnor uppträder i 

linje med den manliga stereotypen sågs som något negativt i detta avseende. Det ansågs 

även vara fördelaktigt, sett ur ett gruppdynamiskt perspektiv, att ha en jämnare 

könsfördelning, något som med alla sannolikhet borde stämma in på samtliga 

hierarkiska nivåer inom näringslivet. 

 

Jag vill säga att det behövs fler kvinnliga chefer inom både Företaget och övrigt 

näringsliv. Och inte då kvinnliga chefer som är som de värsta manliga, utan 

sådana som behåller sin kvinnlighet och lever ut den i ledarskapet.  

 

Angående ledarskapsutveckling framkom en tro på att en sammansmältning mellan 

kvinnliga och manliga egenskaper kommer ske, vilket kommer ersättas med en starkare 

fokusering på individen. Fokus kommer då ligga på individens egenskaper, varefter en 

matchning mellan en individ med rätt egenskaper, snarare än rätt kön, till rätt 

verksamhet kan ske. Det framkom ur materialet upplevda tendenser till att denna 

utveckling redan har startat. Den fokusering som finns på manliga egenskaper som 
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passande för chefsrollen har minskat och genom detta har det redan skapats en mer 

balanserad bild av önskade egenskaper hos en ledare.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att få en bild av hur manliga chefer ser på ledarskap, 

såväl sitt eget som andras, hur detta relateras till kön och vertikal könssegregering och 

vad de anser hindrar kvinnor från att nå ledande positioner inom näringslivet. Kvalitativ 

metod i form av semistrukturerade intervjuer användes, där fem manliga chefer i 

varierande åldrar, med varierande positioner och erfarenheter intervjuades. 

 

Ledaren som person 

De egenskaper som uppgavs som betydelsefulla för ett gott ledarskap kom från vitt 

skilda sidor av spektrumet, egenskaper från såväl den manliga som den mer traditionellt 

sett kvinnliga sidan uppgavs som essentiella för ett gott ledarskap (jfr Brannon, 2008; 

Eagly & Karau, 2002). En majoritet av karaktärsdragen som nämndes hör dock till den 

klassiskt manliga stereotypen: de tuffare, hårdare egenskaperna som krävs för att få den 

behövliga auktoriteten. Vidare är självkänsla och självförtroende, som uppgavs som en 

grundförutsättning för att nå och trivas med ledarskapet, en egenskap som hör till den 

manliga könstereotypen (Brannon, 2008; Eagly & Karau, 2002). Det som emellertid 

framkom som allra viktigast är de mer klassiskt kvinnliga, relationsorienterade 

personlighetsdragen, som hör samman med egenskapsgruppen communal (Eagly & 

Karau, 2002). Föreliggande studies resultat ligger till stor del i linje med forskning 

bedriven av Embry et al. (2008) samt Billing och Alvessons (2000) tankegångar om att 

de klassiska kvinnliga egenskaperna är mycket önskvärda inom ledarskapet.  

 

Det poängterades med eftertryck att det inom ledarskapet är viktigt att utgå ifrån sin 

egen personlighet, utan försök till att efterleva olika typer av föreställningar kring 

ledarskap. Det är mer på detta sätt som en form av Role Congruity Theorys inkongruens 

uppkom i föreliggande studie (Eagly & Karau, 2002). På detta sätt kanske det inte finns 

någon diskrepans mellan att vara kvinna och att vara ledare, kompetens- och 

personlighetsmässigt sett, utan problematiken kan uppstå när en ledare, oavsett kön, 

utövar ett ledarskap som inte är samstämt med den egna personligheten.  

 

Detta torde gälla för män i samma utsträckning som för kvinnor, denna form av 

inkongruens borde kunna uppstå för en man likväl som för en kvinna. Det kanske finns 

många manliga ledare som försöker leva upp till en stereotypt manlig bild av en ledare, 

utan att de kan grunda detta uppträdande i sin egen personlighet. Detta är dock med 

största sannolikhet inte lika märkbart som när en kvinna handlar på samma sätt, 

eftersom en man, såväl som en ledare, förväntas uppträda i linje med den manliga 

könsstereotypen. Med tanke på de negativa påföljderna som denna form av inkongruens 

kan ha, är det positivt även för dessa ledare att de stereotypt kvinnliga egenskaperna 

börjar anses vara eftersträvansvärda inom ledarskapet. 

 

Fördomar kring män, kvinnor och ledarskap 

Ur materialet framkom tydligt att det finns många kraftfulla fördomar kring kön och hur 

detta relateras till ledarskap inom näringslivet. Främst ansågs kvinnor möta svårigheter 
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på grund av detta. Detta är ett resultat som bekräftas av tidigare empirisk forskning, (t 

ex Lyness och Heilman, 2006; Sümer, 2006) och är samstämmigt med flera teorier inom 

området, exempelvis Role Congruity Theory (Eagly & Karau, 2002) och Heilmans 

(2001) tankegångar. Ur materialet framkom att kvinnor själva kan uppleva att de 

behöver uppträda i linje med den manliga könsstereotypen för att bli ledare och utföra 

sitt ledarskap på ett önskvärt sätt. Detta ansågs dock vara negativt då ett ledarskap 

utövat med tyngdpunkt på mer klassiskt kvinnliga egenskaper är mycket önskvärt inom 

organisationen. Detta påvisar tendenser till att kvinnor upplever inkongruensen mellan 

ledarskapet och den kvinnliga könsrollen i högre grad än vad männen gör. Detta kan 

vara en orsakande faktor bakom att de tycks sträva efter det klassiskt manliga i sin väg 

mot, och inom, ledande positioner (jfr Eagly & Karau, 2002; Embry et al. 2008).  

 

Ur materialet framträdde inkonsekvens på flertalet punkter. Det fanns föreställningar 

om hur kvinnor och män uppträder inom arbetslivet, dock så uppkom motsägande 

tankegångar och upplevelser kring huruvida dessa föreställningar stämmer överens med 

verkligheten eller ej. En av cheferna menade att olikbehandlandet av män och kvinnor 

inom arbetslivet är ett område där det är vanligt med att ett visst tankesätt inte 

nödvändigtvis följs av ett överensstämmande beteende. Detta påvisar komplexiteten 

inom området och kan delvis stå som förklaring till de motsägande resultaten. En 

intressant aspekt av detta är att cheferna själva i stor utsträckning uppgav traditionellt 

manliga egenskaper som betydelsefulla för ledarskapet i deras egen personlighet. Detta 

kan ha en grund i deras, stundtals, könsstereotypiska uppfattningar om kvinnor och män 

och hur detta relateras till ledarskapet. Vidare uppkom tendenser till att det kanske är 

främst hos kvinnorna som kopplingen mellan manlighet och ledarskap existerar, vilket 

går emot tidigare forskning inom ämnet som har kommit fram till motsatta resultat (t ex 

Fullagar et al., 2003; Prime et al., 2008). 

 

Sociala svårigheter för kvinnor 

Kvinnor, som av materialet i mångt och mycket kan antas utgöra bättre ledare än män, 

hindras från att bli ledare på grund av en mängd faktorer. Det som i föreliggande studie 

framkom som kvinnors huvudsakliga sociala hinder är den manliga dominansen inom, 

och kring, chefspositionerna. Detta skapar en miljö i vilken det kan vara svårt för 

kvinnor att komma in i, och vara en naturlig del av, samhörigheten.  

 

Det betonades därutöver att männen tenderar att vara måna om att behålla sina nätverk 

manliga, vilket följaktligen leder till att de uppfattar kvinnor som en form av hot. 

Resultatet av föreliggande studie styrks av tidigare forskning bedriven av exempelvis 

Elacqua et al. (2009), som även de fann att manliga chefer ansåg att det skapas ett 

nätverk, ”the old boys’ club”, vilket leder till svårigheter för kvinnor. Betoningen i 

föreliggande studie ligger på ”boys”, det var just manligheten i nätverket som ledare kan 

vara många om att behålla. På grund av detta kommer det sannolikt att krävas aktiva 

åtgärder för att få in kvinnor i de högre skikten i näringslivet.  

 

Ytterligare aspekter av de sociala svårigheterna som existerar för kvinnor var att de inte 

blir lika synliga inom organisationen som männen, ett resultat som även uppkom i 

forskningen bedriven av Elacqua et al. (2009). Tydligt i båda studierna är att dessa 

interpersonella faktorer, den manliga dominansens ”old boys’ club”, är en del av 
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upprätthållandet av glastaket och därigenom en av anledningarna bakom den vertikala 

könssegregeringen.  

 

Kvinnors engagemang för familjen  

Ur materialet framkom att upplevelsen av att kvinnor har ett stort engagemang i hem 

och familj leder till föreställningar om att de inte kan engagera sig i så stor 

utsträckning i arbetslivet som krävs för att klättra i hierarkin. Denna uppfattning 

upprätthåller den vertikala könssegregeringen, vare sig förhållandet ser ut så i 

realiteten eller ej. Arbete-familj konflikten ansågs dock inte vara ett hinder för 

kvinnor, bokstavligen talat, då detta istället ansågs vara ett aktivt val som kvinnor gör. 

Huruvida detta beror på biologiska orsaker, eller sociala påtryckningar fanns det 

delade meningar om. Tydligt var i alla fall att tankegångarna kring detta hör väl 

samman med den stereotypa bilden av kvinnor och män. Påföljderna av uppdelningen 

av de två sfärerna, som skedde för så länge sedan, är tydlig (Brannon, 2008).  

 

Analysen gav tydliga tecken på att en central förutsättning för att kunna göra karriär 

inom Företaget är att visa att arbetet alltid kommer i första hand. Detta innebär en del 

uppoffringar, främst av familjekaraktär. Kvinnor, i större utsträckning än män, ansågs 

inte ha motivation nog till att göra karriär för att det skall vara värt de uppoffringarna. 

Hoobler et al. (2009) fann att manliga chefer upplever att kvinnor har en långt mer 

märkbar konflikt mellan arbete och familj än vad män har (Hoobler et al., 2009). I 

realiteten var förhållandet dock det motsatta, men chefernas upplevelse av det hela låg 

kvinnorna i fatet oavsett hur det i verkligheten stod till. Vidare påvisades det i studien 

genomförd av Hoobler et al. (2009) att chefernas upplevelse av nivån på kvinnornas 

arbete-familj konflikt hade direkt påverkan på huruvida kvinnorna faktiskt blev 

befordrade eller ej. Påföljderna av detta blir att oavsett hur stor arbete-familj konflikt 

en kvinna faktiskt har så anses hon vara mindre lämplig för befordran än hennes 

manliga kollegor. Även detta kan ses som en form av rollinkongruens (Eagly & 

Karau, 2002). Rollinkongruensen var således inte aktuell gällande en ledares 

egenskaper. Den var istället aktuell som en form av inkongruens mellan vad det 

innebär att inneha en ledande roll och föreställningar kring hur det är att inneha rollen 

som man, respektive kvinna, i samhället. 

 

Motivation, engagemang och tävlan 

Ur materialet framkom att det krävs en stor portion motivation och engagemang för att 

nå till de ledande positionerna och för att sedan trivas med arbetet som ledare. Det 

ansågs därutöver att det, på grund av ett flertal faktorer, än mer naturligt och vanligt 

förekommande bland män att känna denna motivation till att göra karriär. Vidare 

berättade cheferna att ledarskapet omges av en tävlingsinriktad miljö, vilken män 

tenderar att vara bättre anpassade till. Alla dessa faktorer har, på olika sätt, en grund i 

könsstereotyperna. 

 

Såväl ambition som drivenhet är egenskaper som hör samman med den manliga 

stereotypen (Brannon, 2008). Vidare framkom att denna motivation saknas hos kvinnor 

på grund av deras stora engagemang i familjen. Det finns en prislapp för ledarskapet, en 

betalning i form av tid och energi, som kvinnor istället väljer att lägga på hem och 

familj. Detta hör samman med den könsstereotypa rolluppdelningen av intressesfärerna 

hem och arbete samt med könsrollernas uppdelning av personlighetsdrag, agentic och 
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communal (Brannon, 2008; Eagly & Karau, 2002). Det framkom även att en betydande 

mängd konkurrens och tävlan existerar runt ledarskapet och de manliga nätverken. 

Såväl resultatet av föreliggande studie som könsstereotyperna åsyftar att tävlan ligger 

mer i mannens natur än i kvinnans. För att kunna göra karriär var det är även viktigt att 

för rätt person, vid rätt tillfälle, visa framfötterna för att klättra i hierarkin. Enligt 

Oakley (2000) är detta ett beteende som kvinnor inte ägnar sig åt i samma utsträckning 

som män.  

 

Ur analysen framträdde därutöver att det från mellanchefsnivå till högre chefsnivåer 

sker en kraftig utsållning och att detta följs åt av en stor konkurrens, i vilken lusten och 

benägenheten att tävla behövs. Den vertikala könssegregeringen är utformad på det 

sättet att andelen kvinnliga chefer är lägre ju högre upp du kommer i hierarkin 

(Bergman, 2004; SCB, 2008). Föreställningar kring kvinnor leder till att detta kan 

förklaras till viss del av att kvinnor inte är lika tävlingsbenägna som män, och alltså inte 

hanterar den hårda konkurrensen på samma sätt.   

 

Ytterligare förklaring bakom detta tema kan vara att det för kvinnor inte kan verka som 

att det är lika givande att tävla om de åtråvärda posterna som det är för män. 

Konstellationen kring ledarskap inom näringslivet påvisar tydligt att det är lättare att 

lyckas klättra i hierarkin om du är man. Av detta kan det ha skapats en ond cirkel: 

kvinnorna känner inte att det är lika givande att konkurrera om de åtråvärda platserna 

som män gör, vilket leder till att de inte visar framfötterna, och således inte befordras. 

Vilket i sin tur leder till att fler kvinnor inte tycker att det är en god idé att efterstäva en 

karriär… 

 

Förändring  

Resultatet av föreliggande studie gav en mycket samstämmig bild av hur utvecklingen 

av ledare och ledarskap kommer att gå i framtiden. Ur materialet framkom att den 

manliga dominansen inom ledande poster kommer få ge vika för en jämnare 

könsfördelning. Den manliga associationen kring ledarskapet och könets betydelse 

kommer därtill att förvandlas till en i högre grad könsneutral fokusering på individen. I 

takt med att kvinnor även når ledande positioner tenderar fokuseringen på kön att 

övergå till fokusering på individen.  

 

Resultatet av föreliggande studie är i linje med Billing och Alvessons (2000) tankar om 

att ledarskapet bör kategoriseras könsneutralt. Såväl föreliggande studies resultat som 

Billing och Alvesson (2000) påvisar att fokuseringen bör ligga på individen själv 

snarare än dennes könstillhörighet. Resultatet av föreliggande studie kan tolkas som att 

ett ledarskap med klassiskt kvinnliga attribut är mycket önskvärt, men att detta 

ledarskap inte måste utföras av kvinnor. Snarare bör ledarskapsutvecklingen gå mot att 

varje individ utövar ett ledarskap på ett sätt som passar just denne, där såväl män som 

kvinnor i lika stor utsträckning får möjlighet att utföra detta. I och med att 

föreställningen kring ledaren blir mer könsneutral kommer varken män eller kvinnor 

uppleva att de bör utöva sitt ledarskap på ett visst sätt. Detta kommer att följas av att ett 

bredare spektrum av egenskaper med ett påföljande mer mångfacetterat ledarskap 

naturligt att bli en del av föreställningen kring ledare.  
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Studiens styrkor och svagheter 

Angående datainsamlingsmetoden kan resultatet av intervjuerna ha påverkats av att 

intervjuaren var en kvinna. Att på tu man hand mellan en man och en kvinna diskutera 

ett ämne som detta kan påverka vilka åsikter och attityder intervjupersonen väljer att 

dela med sig av och leda till vinklingar, såväl medvetna som omedvetna, av exempelvis 

attityder och upplevelser. En aspekt av detta kan vara att de manliga cheferna kanske 

gav en mer positiv bild av hur de uppfattar kvinnor och kvinnliga ledare, med en allmän 

betoning på, för kvinnor, positiva aspekter av deras tankar, upplevelser och åsikter. Det 

är ju ett ämne som är aktuellt för påverkan av bland annat social önskvärdhet och 

politisk korrekthet. 

 

I den aktuella studien är det viktigt att vara medveten om det snäva perspektivet. Det är 

endast en liten del av problemområdet som täcks in av manliga chefers syn på ledarskap 

och vertikal könssegregering, men detta var också syftet med uppsatsen, att undersöka 

hur dessa faktorer uppfattas från just detta perspektiv. Generaliserbarheten är troligen 

begränsad till den typ av företag där intervjupersonerna arbetar, exempelvis är 

könsmässigt homogent sammansatta företag eller statliga företag ej lämpliga att 

generalisera till.  

 

Övriga reflektioner och slutsatser  

I resultatet av föreliggande studie framkom att synen på ledarskap och hur denna 

relateras till kön och vertikal könssegregering inte kan härledas till att könsstereotypt 

kvinnliga egenskaper anses vara oförenliga med dagens ledarskap. Anledningarna 

bakom den ojämna numerären ansågs istället ligga i hinder utanför individen. Dessa 

hinder kan övervinnas genom att fokusera på individen, vilket var ett återkommande 

tema. Fokusering på individen ansågs såväl vara en förutsättning för ett gott ledarskap, 

som den inriktning som ledarskapsutvecklingen förväntas ta framtiden. Ur detta kan 

tolkas att högre fokus på individen troligen minskar den vertikala könssegregeringen. 

Med en jämnare fördelning av kvinnor och män skulle antagligen en försvagning av 

könsstereotypernas påverkan ske. Eftersom en betydande del av den vertikala 

könssegregeringen kan härledas till könsstereotyperna kan då fördelningen mellan 

manliga och kvinnliga ledare jämnas ut. Den vertikala könssegregeringen skulle bli 

mindre tydlig och den sociala stratifieringen baserad på kön inom näringslivet skulle 

inte vara lika märkbar. 

 

Ett viktigt påpekande är att utvecklingen mot ett numerärt sett jämlikt ledarskap har 

stannat av (SCB, 2008). Om åsikterna kring kvinnliga ledare är så pass positiv som det 

verkar i den aktuella studien lägger detta än mer tyngd på de hinder som uppgavs som 

orsaker bakom den sneda fördelningen. Föreliggande studies resultat var som helhet 

även mycket samstämmigt, trots heterogenitet bland studiens intervjupersoner. Även 

detta påvisar den stora betydelsen av respektive hinder som framträdde ur analysen av 

materialet. 

 

Utöver detta påvisar resultaten i föreliggande studie sammanfattningsvis att de manliga 

cheferna i studien tycks anse att kvinnor utgör mycket bra ledare, men att de hindras 

från att nå dessa positioner av en rad faktorer. Vidare påvisar resultaten att kön 

fortfarande har en mycket central roll att spela när det kommer till ledarskap inom 
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näringslivet, och att könsstereotyperna fortfarande påverkar samhället i mycket stor 

utsträckning. 

 

I framtida forskning är det angeläget att göra en jämförande studie angående hur väl 

chefernas uppfattning om kvinnor stämmer överens med verkligheten på arbetsplatsen. 

En viktig fråga är att evaluera huruvida kvinnor påverkas av arbete-familj konflikten i 

större utsträckning än män. Vidare är ytterligare betydelsefulla frågor hur kvinnor 

upplever den sociala miljön kring ledarskapet, och vad som kan göras för att underlätta 

deras intåg i de ledande männens nätverk. 
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