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Chefsrollen förknippas främst med egenskaper som traditionellt sett 
anses vara av manlig karaktär, vilket medför att kvinnor uppfattas 
mindre lämpade som chefer. Kvinnor kan därmed ha svårare att se sig 
själva i en ledande position. Konsekvensen blir ett felaktigt fokus på 
kvinnors svårigheter att bli chefer snarare än att titta på deras 
möjligheter. Syftet med föreliggande studie var att definiera 
gemensamma faktorer hos framgångsrika kvinnliga chefer. Urvalet 
bestod av tio unga chefer som intervjuades med hjälp av fokuserade 
intervjuer. Data analyserades genom en tematisk analys där fyra teman 
framkom: självförtroende, yttre påverkan, flexibilitet och 
förhållningssätt till traditionella könsroller. En stor tilltro till sin egen 
förmåga, bekräftelse på denna från omgivningen, och en stor 
flexibilitet i både karriärmål och ledarskap i kombination med en 
distans till rigida könsroller, har gett framgång i arbetslivet. Studien 
visar att kvinnor innehar styrkor som de kan tillföra arbetslivet, om de 
vågar tro på sig själva. 
   
 

Samhället är uppbyggt kring förekomsten av två kön, man och kvinna. Vad som avgör 
vilket av könen en person tillhör är dock inte helt självklart. West och Zimmerman 
(1987) menar att det som avgör vilket kön en person har sker utifrån tre olika 
kategorier: kön, könsgruppering och genus. Kön syftar till biologiska aspekter som 
genitalier och kromosomuppsättning, vilka har beslutats vara det som avgör om en 
person är kvinna eller man. Dessa fysiska attribut som avslöjar den biologiska 
könstillhörigheten är oftast dolda i det dagliga livet. Av den anledningen används 
istället andra faktorer i bedömningen av könstillhörighet, likt röstläge, kroppsbyggnad 
och klädsel. Genom inlärning förknippas dessa mer synliga attribut med män respektive 
kvinnor (Kessler & McKennan, 1978; West & Zimmerman, 1987). Utgångspunkten är 
att det finns kriterier hos alla människor, vilka är möjliga att uppfatta med våra sinnen, 
och därmed skapas en grund för könskategorisering (Kessler & McKenna, 1978). 
 
Könskategoriseringen baseras således utifrån den sociala kontexten (West & 
Zimmerman, 1987). I mötet med en person finns föreställningar om vad som anses 
representera respektive kön, och utifrån detta grundas en bedömning av vem som är 
man eller kvinna. Genus är det förväntade beteendet som förknippas med ett visst kön, 
exempelvis i sätt att agera eller vara. Genus bestäms utifrån de sociala normer som har 
skapats kring vad som är ett normalt och accepterat beteende, givet ett visst kön. 
Skapandet av genus är alltså en fortgående process som formas i den dagliga kontakten 
med andra män och kvinnor, och upprätthålls av människors vilja att understryka sin 
tillhörighet till en viss genusgrupp (Kessler & McKenna, 1978; West & Zimmerman, 
1987). Processen innebär alltså att manligt och kvinnligt skulle vara kulturellt skapat, 
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snarare än att bero på biologiskt betingade egenskaper. I mötet med en människa i det 
dagliga livet följer en generalisering av personen där det tas för givet att kön och 
könsgruppering hör ihop (Kessler & McKenna, 1978). Utifrån detta följer även 
genusförväntningar på den personen automatiskt.  
 
På grund av dessa genusförväntningar om hur kvinnor och män bör bete sig, blir således 
även förväntningarna på kvinnors och mäns beteenden olika (Eagly & Carli, 2007). De 
egenskaper som dominerar människors associationer kring kvinnor och män är 
klassificerade utifrån begreppen agentic och communal (Bakan, 1966; Eagly & Carli, 
2007). Agentic representerar prestationsorienterade karaktärsdrag, medan communal 
syftar på sociala- och serviceorienterade egenskaper. Karaktärsdragen som associeras 
med begreppen skapar grunden för genusstereotyper. Kvinnor associeras i stor grad till 
begreppet communal och karaktärsdrag som hjälpsamhet, vänlighet, ömhet, känslighet 
och omtanke om andra (Eagly & Carli, 2007; Heilman, 2001). De egenskaper som män 
förknippas med hör till begreppet agentic, likt beslutsamhet, dominans, ambition, 
självförtroende och individualism. Uppfattningen av män och kvinnors egenskaper 
skiljer sig inte bara åt, utan anses även ofta vara motsatser till varandra (Heilman, 
2001). Slutsatsen blir att det ena könet helt uppfattas sakna det som anses vara den mest 
utbredda egenskapen hos det andra.  
 
Dessa skilda egenskaper som associeras till respektive kön, medför att män och kvinnor 
söker sig till och blir tilldelade olika roller (Eagly & Carli, 2007; Eagly & Wood, 1999). 
Resultatet blir att det uppvisade beteendet uppfattas återspegla individens personlighet 
snarare än den roll som personen har. Ett omtänksamt beteende hos en mamma skulle 
alltså anses bero på hennes omtänksamma personlighet, snarare än vad som krävs av 
henne i sin mammaroll. Förväntningar skapas således på beteenden av hela den 
könsgrupp som personen ingår i, vilket i detta fall innebär kvinnor i allmänhet. 
Traditionellt sett associeras kvinnor med roller som rör omhändertagande av barn och 
skapande av en harmonisk familj, uppgifter som kräver värme och omhändertagande. 
Män kopplas istället främst samman med arbetsrollen, och då särskilt auktoritetsroller 
som kräver självförtroende och beslutsamhet. Dessa olikheter skapar en allmän 
uppfattning om att män har högre status och makt än kvinnor, och även en större allmän 
förmåga och kunskap (Muhonen, 1999). 
 
Även om kvinnor idag arbetar i hög grad, och därmed har tillträde till områden som 
tidigare bara var männens domäner, återfinns kvinnor likväl oftast i yrken som 
traditionellt sett är kvinnodominerade (SCB, 2008). Dessa områden inkluderar främst 
barn och omsorg, sjukvård och socialt arbete, områden som kräver karaktärsdrag 
associerade med begreppet communal (Eagly & Carli, 2007; Muhonen, 1999). Synen på 
kvinnor är dock inte negativ, då de förknippas med egenskaper som är av positiv 
karaktär (Eagly & Carli, 2007). De roller som åligger kvinnor, och som följer av 
nämnda egenskaper, inkluderar dock inte ledarskap. Konsekvensen blir att kvinnor 
anses mindre lämpade än män att inneha en hög ledarroll (Martell, Parker, Emrich & 
Crawford, 1998). Arbetsmarknaden är således segregerad både horisontellt, genom en 
ojämn fördelning mellan kvinnor och män i olika branscher, samt vertikalt i avseende 
den ojämna fördelningen av kvinnor och män på högre befattningar (Muhonen, 1999). 
  
De egenskaper som tillskrivs höga chefspositioner är i stor utsträckning en beskrivning 
av egenskaper som män innehar (Heilman, 2001). För att anses vara en framgångsrik 
ledare ses det som en nödvändighet att inneha dessa kvalitéer, vilka inkluderar en 



  3 

prestationsbaserad aggressivitet och en emotionell tuffhet (Martell et al., 1998). 
Nämnda egenskaper går emot både stereotypen av hur kvinnor som grupp är, samt de 
stereotypt baserade normerna av hur kvinnor bör bete sig (Heilman, 2001). Forskning 
på könsstereotyper visar att kvinnor anses sakna dessa karaktärsdrag som är de mest 
nödvändiga för att vara en framgångsrik ledare, och förväntningen blir att hon kommer 
vara oförmögen att utföra den typen av jobb på ett effektivt sätt.        
 
Många studier har försökt ge teoretiska förklaringar till varför det fortsätter att finnas en 
tydlig snedfördelning när det gäller den betydligt högre andelen män än kvinnor som 
återfinns i höga ledarpositioner (se t.ex. Eagly & Carli, 2007). Dessa tidigare teorier 
fokuserar mestadels på kontextfaktorer som fortsätter att hindra kvinnor från att nå 
högre chefsbefattningar. En välkänd tidig teori sammanfattar detta i form av metaforen 
glastaket (Morrison, White, Van Velsor, & the Center for Creative Leadership, 1994). 
Begreppet skapades i syfte att illustrera de svårdefinierade och ogenomträngliga hinder 
som möter kvinnor med ambition att avancera i arbetslivet. Enligt teorin anses hindren 
vara en konsekvens av genusstereotyper och förväntningarna dessa skapar, både av hur 
kvinnor är och hur de bör uppträda. Detta kan medföra en undervärdering av kvinnors 
förmåga och prestation samt att de undanhålls äran för sina framgångar (Heilman, 
2001). Heilman (2001) uppmärksammar därmed att kompetens inte försäkrar att en 
kvinna kan avancera till samma nivå i organisationen som en likvärdigt presterande 
man, då stereotypen gör att kvinnors förmåga nedvärderas. Kvinnor anses därmed inte 
kunna bli lika framgångsrika ledare som män och därför undanhålls befodran.  
 
En teori som innehåller en vidareutveckling av glastaksbegreppet visar dock på att 
anledningen till att kvinnor avancerar i mindre grad, snarare kan förstås i ljuset av en 
glasväggsmetafor (Boschini, 2004). Teorin uppmärksammar att kvinnor till viss del 
själva medverkar till det uteblivna avancemanget, då de väljer yrkesområden där 
avancemang inte kan ske i lika stor utsträckning. Resonemanget kring glasväggen 
förutsätter alltså inte en direkt diskriminering av kvinnor. Däremot slår det hårdare mot 
kvinnor då de är relativt fler inom områden som inte utgör den traditionella 
rekryteringsbasen för högre ledarpositioner. White, Charles och Cary (1992) pekar 
dessutom på att kvinnor sällan planerar sin karriär i någon större utsträckning, vilket 
medverkar till att de lättare hamnar på sidospår och har svårare att avancera i 
arbetslivet.  
 
Även strukturen i en organisation kan begränsa kvinnor att nå ledarpositioner (Eagly & 
Carli, 2007). Kvinnor kan känna sig malplacerade i den traditionellt maskulina 
organisationsmiljön, vilken de upplever harmonierar dåligt med deras ledarskapsstil och 
värderingar. Kvinnor anses värdesätta etik och en medmänsklig och rättvis behandling 
av andra, i högre utsträckning än män. Istället för att visa öppenhet och transparens, 
upplever kvinnor att de måste vara mer hårdhudade och visa mer auktoritet, för att 
representera företagets värderingar. Kvinnor bör dock inte vänta med att söka 
ledarskapspositioner tills möjligheterna skapas genom förändrade organisationer och 
kulturer. Istället framhävs att kvinnor inte bör bete sig helt enligt sin sociala kontext och 
genusförväntningar. Enligt Budworth och Mann (2010) skulle detta i förlängningen 
ändra våra implicita utgångspunkter av vad som är en bra ledare.  
             
Familjeliv är en aspekt som traditionellt sett har varit ett stort hinder för kvinnor i 
arbetslivet (Eagly & Carli, 2007). Svårigheten att balansera arbete och familj kan 
förklara en stor del av problematiken för kvinnor att nå högre chefspositioner på 
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arbetsplatsen. Möjligheterna för kvinnor att nå högre positioner försvåras, då de inte tar 
sig an mer ansvarsfulla arbetsuppgifter för att det inte ska gå ut över familjen 
(Muhonen, 1999). Organisationerna kan även bidra till att skapa svårigheter för kvinnor 
att avancera. Detta genom diskriminering i anställningsavtal och organisationspolicies 
som är till kvinnors nackdel, då det skapar ojämlikhet i hemansvar (Eagly & Carli, 
2007). 
 
Tidigare studier visar även på att ett hinder för kvinnor att nå högre chefspositioner är 
tvivel på sin egen förmåga och ett bristande självförtroende (Muhonen, 1999). Kvinnor 
är dåliga på att marknadsföra sig, och ställer även orimliga krav på sig själva och sina 
prestationer (Muhonen, 1999). Enligt Eagly och Carli (2007) bör kvinnor anstränga sig 
för att framstå som mer agentic genom att prata om sin kompetens och ta äran för 
framgångar. Det har visat sig att kvinnor har svårt att prata om sin egen kompetens på 
grund av sin anspråkslöshet (modesty) och lägre självförtroende. Tendenserna mot 
anspråkslöshet och brist på self-promotion verkar hypotetiskt vara orsaken till att det är 
så få kvinnor på de högre chefsbefattningarna (Budworth & Mann, 2010). Anledningen 
till detta anses vara att kvinnor formas till att anta en blygsam framtoning i sina 
framgångar och undviker att tala gott om egna välutförda arbeten.  
 
Det finns dock även ett visst fog för kvinnors blygsamma framtoning då balansen 
mellan att vara communal och agentic är en ständig vågskål för kvinnor (Eagly & Carli, 
2007). Det finns en risk för kvinnor som är för trevliga och snälla att inte framstå som 
tillräckligt beslutsamma, medan de som å andra sidan är starka och beslutsamma 
riskerar att inte anses vara trevliga och snälla. Kvinnor måste därför visa upp en hög 
kompetens som ledare. Dock uppkommer ett problem med detta då kvinnor som 
framstår som mycket kompetenta går emot normen för hur kvinnan är och bör vara. 
Detta väcker ogillande och kvinnorna riskerar att upplevas som mindre feminina. 
Resultatet av detta kan bli en social bestraffning (Heilman, 2001). Kvinnor och män 
bedöms således olika för exakt samma beteende, där det som är en framgångfaktor för 
det ena könet kan vara ett hinder för det andra könet (Budworth & Mann, 2010; 
Heilman, 2001). 
 
Föreliggande studie fokuserar dock på kvinnliga chefers styrkor. Enligt tidigare studier 
med fokus på kvinnliga chefers styrkor är den mest framträdande gemensamma faktorn 
ett mycket gott självförtroende (Galbraith, 2008; Hopkins & Bilmora, 2007; Nilsson 
2000; Schlosser 2001). Självförtroende är en av de egenskaper som skiljer exceptionella 
ledare från mediokra oavsett kön (Hopkins & Bilmora, 2007). Enligt Schlosser (2001) 
ingår det i att ha ett gott självförtroende som ledare, att våga axla ansvaret i en ledarroll 
samt att vara medveten om sina kvalitéer. Förutom en medvetenhet om sina starka sidor 
är framgångsrika kvinnor även medvetna om sina brister. Denna tillit till sig själv skapar 
en oräddhet och acceptans för att misslyckas (Galbraith, 2008). Framgångsrika kvinnor 
ser sig själva som kapabla och kompetenta människor som litar på sitt eget omdöme. De 
fokuserar även på att följa sin dröm och använda sin fulla potential, även om det uppstår 
svårigheter (Schlosser, 2001).  
 
Överlag är relationer, som närhet till familjemedlemmar och till medarbetare, viktiga för 
framgångsrika kvinnor (Schlosser, 2001). Kvinnor som går emot normen och satsar på 
karriären framhäver att stöd från familjen är en avgörande faktor för framgången (Lirio 
et al., 2007). I studien utförd av Lirio et al. (2007) uppgav vissa av kvinnorna dessutom 
att deras partner fungerar som en informell mentor för dem. Mentorskap framhålls som 
en vinnande strategi för kvinnor i arbetslivet (Eagly & Carli, 2007).  
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Enligt Nilsson (2000) är mentorskap viktigt för kvinnor då det stärker deras self-
efficacy. Self-efficacy beskriver en individs tilltro till sin egen förmåga, samt tilltron till 
att kunna hantera förändringar inom ett visst område (Bandura, 1997). Graden av self-
efficacy kan även öka och minska, där ett positivt utfall i ett agerande kan ge en högre 
self-efficacy inom det specifika området. Nilsson (2000) anser att self-efficacy är den 
avgörande faktorn för kvinnors avancemang i arbetslivet, då författaren menar att 
människor styrs mer av vad de tror att de kan än vad som är objektivt sant. Kvinnors 
self-efficacy i arbetslivet påverkar hur högt de satsar, hur mycket kraft som läggs ner, 
uthålligheten, upplevelsen av stress samt hur resultatet uppfattas (Bandura, 1997). Ett 
mentorskapsprogram är därför positivt för kvinnor då det genererar tilltro till den egen 
förmåga att klara av ett chefsuppdrag, eftersom det skapar egna erfarenheter, positiva 
förebilder och stöd från omgivningen (Nilsson, 2000).  
 
Fokus på goda relationer återfinns även hos framgångsrika kvinnor i en arbetssituation 
(Galbraith, 2008). Kvinnorna bryr sig om de personer de leder och lägger stor vikt vid 
att uppskattas av sina medarbetare för sitt arbete. Eagly och Carli (2007) framhäver 
även att kvinnor som anstränger sig för att bygga socialt kapital har större sannolikhet 
att lyckas. Det sociala kapitalet kan uppnås genom goda relationer till kollegor och 
genom att delta i nätverk. Detta påvisas även av Lirio et al. (2007), vilka fann att 
framgångsrika kvinnor framhäver att respekt och gott rykte hos sina medarbetare är 
belöningen de söker för sina ansträngningar på arbetet. Dessa kvinnor uppger även att 
deras syn på framgång är att få möjlighet att följa sin passion, chans att dela med sig av 
sin kunskap och chans att göra skillnad. Enligt Lirio et al. (2007) menar endast ett fåtal 
att framgång är kopplat till att avancera och att erhålla en högre lön.  
 
Kvinnor uppvisar i hög grad ett transformativt ledarskap (Eagly & Carli, 2007), vilket 
innebär att ledaren själv är en förebild genom att få sina medarbetares tillit och 
förtroende (Burns, 1978). Enligt Burns (1978) uttalar transformativa ledare framtida mål 
och utvecklar en plan för att nå dem. De fungerar som mentorer och bemyndigar 
(empower) sina medarbetare och uppmuntrar dem att utveckla sin fulla potential. Detta 
resulterar i att medarbetarna i sin tur medverkar mer effektivt till organisationen. 
Transformativt ledarskap anses av vissa vara essensen av effektivt ledarskap under 
moderna omständigheter (se t.ex. Eagly & Carli, 2007). Ledarskapsrollen har alltså 
förändrats idag till att en bra ledare har fler gemensamma egenskaper med en lärare eller 
coach. Kvinnor anses generellt sett uppvisa en högre grad av transformativt ledarskap 
än män, då detta är mer förenligt med de traditionella kvinnliga egenskapsdragen. 
Utvecklingen mot ett transformativt ledarskap tillåter kvinnor att kombinera olika 
kompetenser som att vara smart, driven och aggressiv med att vara empatisk och 
öppenhjärtlig.  
 
Att denna utveckling mot en positiv syn på ett transformativt ledarskap har skett, 
bekräftas av studier som fokuserar på kvinnor som har uppnått en hög position i 
arbetslivet (Galbraith, 2008; Hopkins & Bilmora, 2007; Lirio et al., 2007; Schlosser, 
2001). Galbraith (2008) fann att framgångsrika kvinnor i bankvärlden vill vara ett gott 
exempel och en förebild för sina medarbetare. De strävar efter en organisationskultur 
som genomsyras av samarbete, engagemang och utveckling samt uppger att de har en 
helhetssyn på ledarskap där de använder sig av ”hjärta, hjärna och själ” (sid. 4). 
Förmåga att skapa förändring är en av de emotionella och sociala kompetenser som 
förutser ett exceptionellt ledarskap, i förhållande till ett mediokert, för både män och 
kvinnor (Hopkins & Bilmora, 2007). Kvinnorna i Galbraiths (2008) studie vågar 
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befinna sig utanför sin trygghetszon och utmana sig själva och situationen. Utmaningar 
och stort ansvar är något som framgångsrika kvinnor njuter av (Schlosser, 2001). Detta 
är även något som Eagly och Carli (2007) tar upp. De menar att framgångsrika kvinnor 
inte har som mål att göra karriär utan främst söker utmaningar och utveckling av sig 
själva och sina medarbetare. 
 
Ett begrepp som myntades av Kanter (1977) är token, vilket syftar till en individ som är 
en minoritet av en homogen grupp dominanta. En effekt som kommer av att upplevas 
som en token är att individen och dennes kompetens blir synlig. Detta begrepp är 
traditionellt använt för att beskriva kvinnors svårigheter i arbetslivet. En synlighet kan 
dock även användas som en fördel. Förutsättningen för detta är dock att kvinnan lever 
upp till de höga kraven som är förknippade med synligheten (Muhonen, 1999). Följden 
blir att en exceptionellt presterande kvinna i en mansdominerad bransch kan få fördelar 
då hennes bedrifter syns mer. 
 
Föreliggande studie 
Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder utifrån kriterierna ekonomi, 
utbildning, politik och hälsa. (Hausmann, Tyson & Zahidi, 2009). Trots denna 
prestigefulla placering återfinns stora skillnader i var kvinnor och män befinner sig i 
arbetslivet. Enligt SCB (2010) var könsfördelningen av Sveriges chefer 32 procent 
kvinnor och 68 procent män, år 2008. Dessa siffror divergerar ytterligare högre upp i 
hierarkin. Av Sveriges VD-poster innehas endast var tionde av en kvinna (SCB, 2010). 
Det låga antalet kvinnor på chefspositioner är ett problem både ur ett 
jämställdhetsperspektiv men även för att kvinnors kompetens idag är en outnyttjad 
resurs i organisationer. Det senare får stöd av en aktuell studie som tyder på att företag 
där kvinnor sitter med i styrelsen, har större vinst än företag utan kvinnor i styrelsen 
(Lönnqvist, Niska & Salmi, 2006).  
 
Den ojämna könsfördelningen bland chefspositionerna medför att chefsrollen fortsätter 
att associeras till främst manliga attribut, med fortsatta svårigheter för kvinnor att få 
tillträde till de högre positionerna i samhället. Detta skapar felaktigt fokus, där kvinnor 
uppmuntras till att överbrygga hinder snarare än att lyfta fram sina styrkor. Genom att 
lyfta fram framgångsrika kvinnliga chefer kan fokus från deras svårigheter i att göra 
karriär skiftas till kvinnornas möjligheter. Detta kan vidga synen på chefsrollen, vilket 
är positivt ur jämställdhetssynpunkt men även i ett ökat tillvaratagande av kompetens.  
 
Syfte 
Syftet med föreliggande studie var att definiera gemensamma faktorer hos 
framgångsrika kvinnliga chefer.  
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagarna handplockades från 2009 års lista över framtidens kvinnliga ledare (Ledarna 
& Shortcut, 2009), vilka rangordnar 100 svenska kvinnliga chefer som är framgångsrika 
inom sina respektive branscher. Rangordningen baseras på den uppnådda positionen, ett 
uppvisat betydande resultat, de personliga ledaregenskaperna samt den bedömda 
framtida potentialen i utvecklingstakt, nytänkande och visioner. Även om benämningen 
på listan fokuserar på framtiden, är samtliga av de intervjuade kvinnorna chefer redan 
idag för upp till 130 personer på olika höga poster i sina respektive organisationer.  
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I urvalsprocessen kontaktades totalt fjorton kvinnor från listan, vilka valdes ut efter 
kriteriet att de var stationerade i Stockholm. Urvalet var på så vis ett 
bekvämlighetsurval. Spridningen mellan branscher var stor, vilket var eftersträvansvärt 
för att finna gemensamma faktorer hos undersökningsdeltagarna oberoende av bransch 
och utbildning. All kontakt med undersökningsdeltagarna skedde via mail. Den första 
kontakten innehöll en kort introduktion av forskarna, en beskrivning av syftet med 
undersökningen samt en intervjuförfrågan. I ett första skede skickades följebrevet ut till 
tolv kvinnor, av vilka tio svarade och även uppvisade intresse för medverkan i studien. 
De två som svarade först användes till en mindre förstudie. Av de övriga åtta inbokade 
intervjuerna var det två som ställde in intervjun med kort varsel, samma dag som 
intervjuerna skulle ha skett. Dessa hade inte heller möjlighet att boka in ett senare 
intervjutillfälle. Ytterligare två personer kontaktades då från listan och båda bokades 
senare in för intervju. Sammanlagt intervjuades således 10 kvinnor där tid och plats för 
intervjun i samtliga fall bestämdes av undersökningsdeltagarna själva.  
 
Till en början var svårigheten att avgränsa och definiera ordet framgång för att finna 
deltagare till studien. I ett tidigt skede kom forskarna dock i kontakt med den lista och 
utnämning som varje år görs av Ledarna, som är Sveriges chefsorganisation, samt 
Shortcut, som är ett karriärcommunity för människor i arbetslivet (Ledarna & Shortcut, 
2009). Definitionen av att vara en framgångsrik kvinnlig ledare avgränsades därför till 
att vara representerad på den senast aktuella listan, i detta fall 2009 års lista över 
framtidens kvinnliga ledare. Undersökningsdeltagarna var mellan 30-35 år, vilket 
skapar en homogen grupp av unga kvinnliga chefer i en storstadskontext. Kvinnorna 
representerade skilda branscher och ledarpositioner inom främst privat sektor men en 
mer exakt beskrivning av dessa branscher, undersökningsdeltagarna eller 
urvalsprocessen kan inte ges på grund av etiska skäl.  
  
Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom fokuserade intervjuer (Langemar, 2008). En 
intervjuguide (se bilaga 1) fanns som stöd under intervjuerna och bestod av en 
checklista av de ämnen som skulle beröras. Även vissa underteman till dessa ämnen 
fanns med för att ytterligare stötta insamlandet av viktig information under intervjun, 
men dock inte för att följas strikt. Intervjun blev således mer av ett samtal där de olika 
temana berördes i den ordning det var lämpligt. Undersökningsdeltagaren fick även en 
viss frihet att styra intervjuns utveckling och själv välja vad denne ville lägga fokus på. 
Intervjuerna utvecklades därför lite olika i sitt fokus och även i tidsåtgången för de olika 
frågeområdena. Följdfrågor ställdes under intervjun som var beroende av samtalets 
kontext men dessa skedde med intervjuguiden och syftet med studien i åtanke.  
 
Intervjuerna skedde i huvudsak på undersökningsdeltagarnas respektive arbetsplatser 
varav de flesta i ett stängt konferensrum, med undantag för en som skedde i 
personalrummet på arbetsplatsen. Två intervjuer utfördes dock helt skilda från 
arbetsplatsen på ett café samt i en hotellobby. Intervjuerna tog mellan 50-60 minuter 
vardera och spelades in. Innan varje intervju fick kvinnan som skulle intervjuas en kort 
beskrivning av studieområdet samt en introduktion till studiens syfte. 
Undersökningsdeltagarna informerades även om studiens frivillighet när det gäller att 
svara på frågorna som ställs samt rätten att avbryta. I övrigt följdes Vetenskapsrådets 
regler (Langemar, 2008). Forskarna var båda med på samtliga intervjuer där 
huvudansvaret låg hos en forskare i taget. Den andra personen kunde dock göra inlägg 
och ställa följdfrågor.  
  



  8 

 
Analys 
Innan analysen genomfördes transkriberades samtliga intervjuer i stort sett 
ordagrant. Transkriberingen delades upp så att forskarna transkriberade fem intervjuer 
var. Identitetsmarkörer som rörde namn, platser och yrkesrelaterade ord togs bort och 
ersattes med XXX för att i möjligaste mån eliminera identifiering av 
undersökningsdeltagarna. Respektive forskares transkriberingar kontrollerades sedan av 
den andre forskaren, vilket medförde att vissa ord eller uttryck fick tas bort eller bytas ut 
för att ytterligare öka anonymiteten hos de intervjuade. 
  
Insamlade data analyserades genom en tematisk analys (Langemar, 2008). Analysen var 
induktiv men där forskarnas förförståelse och instudering av tidigare teorier dock 
medförde en viss kombinering med förhandsbestämda teman, i form av de ämnen som 
valdes ut till intervjuguiden. I ett första steg av analysen lästes alla transkriberingar av 
båda forskarna på var sitt håll för att få en övergripande helhetsbild. En systematisk 
strukturering av intervjumaterialet i olika teman gjordes på egen hand av respektive 
forskare. Efter en första genomgång av materialet diskuterades forskarnas olika tankar, 
upplevelser och tolkningar av de olika intervjuerna samt de teman som ansågs vara mest 
framträdande. De gemensamma teman som framkom sorterades sedan in i större mer 
abstrakta kategorier. Utifrån dessa teman lästes intervjuerna ytterligare en gång 
gemensamt då citat klipptes ut som kunde kategoriseras till respektive tema för att 
därigenom komprimera mängden material. Citaten markerades med olika färger för att 
kunna kontrollera vilken undersökningsdeltagare som sagt vad, och därigenom finna 
vilka teman som återkom hos alla eller majoriteten av undersökningsdeltagarna. Efter 
att de mest relevanta citaten lagts samman och jämförts, skedde ytterligare en justering 
och mindre omkategorisering av teman och underteman. De citat som på ett bra sätt 
kunde belysa och tydliggöra varje tema valdes ut till resultatdelen. Mindre språkliga 
ändringar gjordes i citaten för att underlätta läsningen, vilka dock inte förändrade 
innebörden av det som sades. Ur analysen av intervjumaterialet utarbetades till slut fyra 
teman, med underteman, vilka beskrivs i resultatdelen i form av rubriker. 

 
Resultat 

Självförtroende 
Ett gott självförtroende uppvisas inför de arbetsuppgifter och arbetsrelaterade 
situationer undersökningsdeltagarna ställs inför. Tilltron till sin egen förmåga och 
kompetens att bemästra uppgifter medför en stor oräddhet. Detta gör att kvinnorna 
kastar sig in i nya utmaningar, utan att först reflektera över presumtiva svårigheter 
kopplade till utmaningen. Det goda självförtroendet upplevs av majoriteten som djupt 
förankrat hos individen. Dock framkommer det för vissa finnas tvivel inför stora 
utmaningar, vilka uppges kunna ge "en svindlande känsla" vid första anblick. Tvivlen 
hindrar dock inte ett konsekvent accepterande av nya projekt, även inom tidigare 
obeprövade områden. Att våga ta sig an och bemästra en utmaning stärker 
självförtroendet och minskar de framtida tvivlen på sin förmåga. För vissa inkluderar 
alltså det goda självförtroendet alla områden, medan det för andra är mer 
situationsbundet, och snarare skulle kunna ses som en hög self-efficacy inom vissa 
specifika områden.  
 
En starkt optimistisk känsla av att "allt är möjligt" dominerar det självförtroende som 
beskrivs. Denna drivkraft som uppvisas anses härstamma från det faktum att 
undersökningsdeltagarna tycker att arbetet är mycket roligt, där de "brinner" för sin 
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arbetsplats och de frågor som hanteras. Inställningen att ingenting är omöjligt upplevs 
av undersökningsdeltagarna själva som en positiv naivitet, där det är en självklarhet att 
ständigt pröva nya metoder och utmana konventioner i arbetslivet. Denna naivitet 
framstår även som eftersträvansvärd att hålla kvar vid, då den hos vissa upplevs minska 
med ökad erfarenhet och ålder. En beskrivning av denna optimistiska inställning 
exemplifieras genom följande uttalande: 
 

[...] att liksom tro på sig själv är grunden. Jag kan ta ett exempel […]Vi säger att vi 
ska lansera ett smycke och vi säger att vi vill att Silvia skulle ha på sig det, för det 
är den målgruppen (som vi vill nå, intervjuarens anm.). Då vill jag ringa henne och 
då finns det väldigt många som skulle säga, "Men det är ju omöjligt!" Men jag 
skulle aldrig säga att det är omöjligt, jag skulle bara göra det! Det är den känslan 
jag menar! Ingenting är omöjligt! Alla har rätt att leva och alla har rätt att ta plats! 
Och för 90 procent av alla kvinnorna så är det så här, "men det kan väl inte lilla jag 
göra"… men den känslan har inte jag haft! Det är ju nästan så att folk tror att jag 
skojar när jag säger så här [...] 

Självförtroendet visar sig även i en oräddhet inför hierarkier och ett prestigelöst 
förhållningssätt till titlar. Flera kvinnor menar att de inte ser något hinder i att ge 
konstruktiv feedback till företagets VD eller högsta chef. Det framstår inte heller vara 
något problem att ta ett jobb med lägre prestige, om det istället innebär ett ökat lärande 
eller utveckling. Titeln i sig framkommer varken vara ett primärt mål i arbetslivet eller 
grunden till det goda självförtroendet. En kvinna beskriver denna prestigelöshet inför 
titlar som en "dubbelhet", där hon både vill leda organisationer men att hon även ibland 
har " en längtan att ta ett jobb som dagisfröken". 
 

Uppväxten som grund. Familjen och uppväxten uppfattas som en primär faktor till 
det goda självförtroendet av undersökningsdeltagarna själva. En upplevelse av en 
barndom kantad av frihet, att få klara sig själv och ta eget ansvar beskrivs ha bidragit till 
att ha format tilltron till sin egen förmåga. En uppfattning är att föräldrarna har väckt ett 
intresse för omvärlden och skapat drivkraften att vilja utvecklas och sträva efter 
förändring. En kvinna beskriver engagerat ett minne från sin barndom där hon byggde 
en flotte med avsikt att åka och prata med den amerikanska presidenten. Med denna 
berättelse vill hon exemplifiera hur hennes föräldrar inte satte några gränser under 
uppväxten i vad som var möjligt för henne. Den tron på att allt är möjligt uppger hon 
försöka bära med sig i livet. Ett fåtal undersökningsdeltagare upplever dock att 
självförtroendet bottnar i en prestationsångest inför att alltid vilja prestera på topp. De 
menar att detta kan ha formats av höga krav hemifrån på prestation eller uppförande. 
Prestationsångesten menar dessa undersökningsdeltagare medför ett sökande av 
bekräftelse. Detta upplevs dock kunna hållas på en hälsosam nivå, där 
prestationsångesten därmed anses ge en positiv effekt i arbetslivet och 
karriärutvecklingen. 
 
Yttre påverkan 
Resultatet visar att påverkan av andra människor under karriären är viktigt. Att 
undersökningsdeltagarna omger sig av människor som tror på deras förmåga upplevs 
som avgörande för en framgångsrik karriär. Dessa personer återfinns i både arbetslivet 
och det privata livet. I arbetslivet redovisas relationer med personer likt chefer, mentorer 
och rekryterare som har uppmärksammat undersökningsdeltagarnas potential. Dessa 
nämnda chefer beskrivs som prestigelösa och uppmuntrande och det framkommer att de 
i många fall uppfattat potentialen hos undersökningsdeltagarna redan innan 
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undersökningsdeltagarna själva har gjort det. Genom att cheferna har "pushat", stöttat 
och tillhandahållit rätt förutsättningar för ett framgångsrikt arbetsliv, har utveckling av 
deras karriärer kunnat ske. Detta har gjort att undersökningsdeltagarnas relation med 
sina chefer genomsyras av tillit och frihet. 
 

Jag hade en chef när jag började på organisationen när jag var 21 år. Hon var så här 
speciell. Hon hade mentaliteten att "vi kastar henne i sjön så får vi se om hon kan 
simma in till bryggan". Hon testade mig hela tiden, långt bortom...(mina gränser, 
intervjuarens anm.). Vi kunde vara ute på en föreläsning och hon sa "följ med mig 
och lyssna på mig" […] Sen frågade hon vad jag tyckte. Jag sa: "Det var jättebra!" 
"Vad bra då får du hålla den här föreläsningen i fortsättningen på 21 olika ställen i 
Sverige!"   

 
Förekomsten av liknande stöd från personer i omgivningen har följt 
undersökningsdeltagarna genom arbetslivet. Resultatet visar att skapandet av liknande 
relationer även har skett från undersökningsdeltagarnas håll, där de framgångsrikt söker 
upp lämpliga personer som agerar som informella eller formella mentorer för dem. I 
vissa fall fungerar chefen som mentor medan det i andra fall är en annan individ som 
står för det mest avgörande stödet. En förmåga att söka upp och attrahera personer med 
olika kompetenser under olika faser i arbetslivet är tydlig. Även här redovisar 
undersökningsdeltagarna en samverkan av tillfälligheter samt en positiv naivitet, i 
anskaffandet av viktiga relationer i arbetslivet. En kvinna berättar att hon i början av sin 
karriär skickade ett enkelt vykort, med en förfrågan om en assistenttjänst, till en av de 
främsta inom den bransch hon aspirerade att komma in i. Först efter att hon fått tjänsten 
insåg hon att personen i fråga fick hundratals liknande förfrågningar varje vecka. 
Undersökningsdeltagaren tvivlar idag på om hon skulle ha brytt sig om att skickat 
vykortet om hon hade varit medveten om den hårda konkurrensen.    
 
Att ha tillgång till ett nätverk framhålls även som en avgörande faktor. Möjligheten att 
samtala om gemensamma erfarenheter med personer på liknande positioner påtalas som 
viktigt. Detta sker både genom privata och professionella nätverk. En tydlig gemensam 
faktor för undersökningsdeltagarna är att de själva sällan söker nya jobb. Erhållandet av 
olika tjänster har istället skett genom dessa nätverk, samt i form av rekommendationer 
och erbjudanden från head hunters och chefer. 
 

Sen handlar det ju väldigt mycket av att nätverka, prata med folk, umgås med folk. 
Om jag tittar på varför jag har kommit hit jag är idag, så är det ju via kontakter som 
jag har fått när jag har gjort saker som jag tycker är roliga. Studentspex eller sjunga 
i en kör eller göra saker där. Att bara vara öppen och liksom prata med folk, så 
öppnar sig så mycket möjligheter. 

  
Organisationernas påverkan. Organisationerna som undersökningsdeltagarna 

verkar i beskrivs som moderna i det avseendet att de har en platt organisering, snarare 
än hierarkisk, på en relativt ung marknad. Att marknaden är relativt ny anses av vissa 
undersökningsdeltagare göra det lättare för kvinnor att avancera, då det inte finns ett 
färdigt och rätt sätt att utföra arbetet på. Det framkommer en upplevelse av att de 
traditionella könsrollerna inte har lika stor påverkan på kvinnans arbetssituation och 
möjligheter till en framgångsrik karriär i dessa branscher. Detta kan ställas i kontrast till 
äldre branscher som en kvinna beskriver med orden: "det andas mansdominerad bransch 
i väggarna". Hon upplever att detta skulle utgöra ett hinder i karriären för henne som 
kvinna.  
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Upplevelsen av de moderna organisationerna är att det där går relativt fort att driva 
igenom olika processer och önskade förändringar. Detta upplevs som en nödvändighet 
då samtliga av undersökningsdeltagarna är mycket förändringsbenägna. Övertygelsen 
om att undersökningsdeltagarna skulle tappa sin motivation i en hierarkisk organisation 
är tydlig, eftersom möjligheten till att se helhetsbilden och genomföra större 
förändringar skulle försvinna. Vissa av kvinnorna beskriver sig själva som ett 
"wildcard" för högre chefspositioner på arbetsmarknaden, då de inte motsvarar den 
traditionella bilden av en chef eller VD. Organisationerna som har valt att anställa dem 
upplevs som modiga eftersom de har satsat på en ung tjej. En kvinna beskriver sin 
beundran för den organisation som hon för närvarande verkar i, då företaget medvetet 
sökte efter en person som hade egenskaper de som organisation saknade vid den tid hon 
rekryterades.  

 
Flexibilitet  
Inställningen till yrkesval och karriär framstår som mycket flexibel, vilket visar sig i en 
avsaknad av konkreta karriärmål. Istället dominerar en upplevelse av att vägen mot 
dagens position har skett av en slump och till följd av tillfälligheter. En öppenhet inför 
de alternativ som kommit i undersökningsdeltagarnas väg uppfattas snarare ligga bakom 
val i arbetslivet, där de tar de chanser som uppenbarar sig för dem. Flexibiliteten kan 
skönjas i den stora mängd intressen som flertalet av kvinnorna uppger ha kunnat vara 
tänkbara karriärer för dem. Ett fåtal menar dock att det är specifika sakfrågor som styr 
deras val och inriktning i livet. De senare uppvisar även de en öppenhet inför på vilket 
sätt och var de kan få utlopp för engagemanget för sina specifika sakfrågor. Den flexibla 
inställningen till sin egen karriär uttrycker kvinnorna själva i termer av att vara 
”magstyrd” och exemplifieras i följande uttalande:  
 

Alltså jag tror, jag kan känna ibland att jag har inte har varit så medveten om 
mina val. Det låter så tråkigt att säga slumpmässigt, men vissa val som jag har 
gjort har jag gått på känsla lite, ”ja men det blir nog bra”. Och jag tänker inte 
jättelångt framåt utan jag tänker så här ett år och hela tiden det här nyckelordet: 
”Vad trivs jag med? Vad vill jag just nu? Funkar det här för mig?” Och så 
utvärderar jag det och jag kan tvivla ganska ofta med balans och vad vill jag 
egentligen? Skulle jag vara nöjdare med det här? 
 

I valet av yrke och arbetsplats agerar lön och titel inte som styrande faktorer. Istället 
läggs stor vikt vid vad kvinnorna trivs med, deras personliga värderingar och känsla för 
moral samt att vara sann mot sig själv. En känsla som beskrivs är olustighet i 
arbetsrelaterade situationer då undersökningsdeltagarna upplever att de måste handla 
emot sina värderingar. Detta skapar skuldkänslor hos individen då handlingen inte 
stämmer överens med den person som de upplever sig vara. Kvinnorna menar att de har 
sökt sig ifrån arbetsplatser där de ständigt måste gå emot sina värderingar och syn på 
vad de anser vara rätt och fel. På samma sätt beskriver vissa hur de värderar att vara 
ärliga och sanna mot sig själva, även i situationer där de riskerar att gå miste om 
fördelar i arbetslivet, likt en befordran. En kvinna betonar hur hon inte räds att påpeka 
till sin chef när denne agerat felaktigt, även om hon inser att detta kan innebära en risk 
för sin egen karriärutveckling. Hon betonar även att hon skulle tappa motivationen för 
att göra sitt bästa om hon befann sig på en arbetsplats där människor behandlas olika 
beroende på position eller titel, då hon högt värderar en respektfull och rättvis 
behandling av alla medarbetare i organisationen. En förutsättning för att välja att arbeta 
på en viss arbetsplats är därmed att kvinnorna känner att de kan stå för de 
grundläggande värderingarna och kulturen i organisationen.  
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Ytterligare en faktor som har styrt den flexibla inriktningen i valet av karriär och yrke är 
ett inre driv efter utveckling och förändring. Detta inkluderar både utveckling på det 
personliga planet men även att vara med och skapa förändring på större skala för andra 
människor. Även här betonas att vara med och förändra och att driva verksamheten 
framåt, är viktigare än att personen själv uppnår en viss maktposition. En kvinna 
uttrycker denna längtan på följande sätt: 
 

Jag drivs av känslan av att allt går att förändra! Så varför kan vi inte bara göra det 
då?! Och jag drivs av... ja men av möjligheter hela tiden! Jag tycker bara att det är 
så roligt att se att det går att ändra saker eller att folk kan få det lite bättre eller... 
Jag kan inte förklara det på något annat sätt än så; Lust att ändra! Lust att det inte 
ska vara statiskt! 

 
Flexibilitet i ledarskapet. Flexibilitet uppvisas även i utformandet av den 

personliga ledarskapsstilen. Då undersökningsdeltagarna fick sina första chefsuppdrag 
hade de en bild av hur en chef bör agera för att anses lämplig och framgångsrik. Detta 
innebar i sin tur en upplevelse av att även undersökningsdeltagarna själva borde bete sig 
enligt denna norm. Rollen föreställde de sig kräva en auktoritär framtoning som innebar 
ett anammande av en bestämdhet och distans till sina medarbetare. Upplevelsen av att 
de inte trivdes i denna roll uttrycks i hur de kämpade med att finna en balans mellan sin 
egen personlighet och hur de upplevde att de borde vara för att accepteras som en bra 
chef. Efter att ha levererat flertalet positiva resultat, och därigenom bevisat sin 
kompetens, följde en större trygghet i den egna ledarstilen och behovet av att bevisa sin 
kompetens minskade. En undersökningsdeltagare uttrycker hur hon tidigare brottades 
med balansen mellan att vara en bra chef men samtidigt vän med sina medarbetare. 
Oron att öppenhjärtlighet kunde medföra mindre respekt från medarbetarnas sida, 
gjorde att hon samtidigt försökte hålla sig mer distanserad till sina medarbetare. 
Successivt började hon kasta av sig bilden av hur hon som ledare borde vara, till att 
alltmer forma en egen balans i sin ledarskapsstil. Denna flexibilitet i att pröva sig fram 
upplever hon i efterhand som en positiv process för att nå fram till en väl fungerande 
ledarskapsstil.   
 

Och det var fram tills ett tag sedan som jag kom på det att jag behöver ju 
faktiskt inte var så där (auktoritär med stor integritet, intervjuarens anm.). Jag 
kan ju vara så som jag är och det går jättebra ändå. Folk respekterar mig och de 
lyssnar på mig i alla fall. Så att jag tror… Man ser den här urtypen av chefen 
och den är inte tillräckligt bred för att alla ska känna sig hemma [...] Nej, jag 
känner nog så här i efterhand, att man behövde nog gå igenom den här 
processen för att komma fram. Man måste ju prova olika delar för att hitta. Och 
ja, visst jag har tagit lite olika delar från olika (personer, intervjuarens anm.) och 
plockat det bästa. Och visst, när man är mitt i det så känner man nog att det här 
skulle nog vara fint att hoppa över, men så här i efterhand… Man lär sig mycket 
i olika steg och man måste nog gå igenom och testa olika delar. 

 
En homogen bild ges av den ledarstil som utövas idag. Ord som frekvent återkommer 
som viktiga aspekter i undersökningsdeltagarnas eget ledarskap är att vara inspirerande, 
ge tydlig feedback, vara lyhörd och inkluderande i beslut. Att delegera uppgifter där det 
finns en ömsesidig tillit mellan ledare och medarbetare anses även viktigt. En kvinna 
förklarar hur hon tycker det är roligt att föra en diskussion med sina medarbetare på ett 
sätt som gör att de känner att det var de själva som kom med idén. Prestigelösheten i 
ledarskapet återkommer även i en önskan att hjälpa sina medarbetare att utvecklas, och i 
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en vilja att lyfta fram den som gjort något bra. Starka reaktioner uppvisas mot andra 
ledare som tar åt sig äran för en framgång som en medarbetare i själva verket ligger 
bakom. Att vara allt mindre styrande till att allt mer få rollen av en coach framställs som 
en eftersträvansvärd ledarstil.  
 
Ledarskapet kan ibland upplevas "som en balansakt där man ska dominera, men inte för 
mycket, genom att både stiga fram själv och att släppa fram andra". En annan del av 
balansakten har sitt ursprung i upptäckten av att alla människor inte har samma driv, 
eller drivs av andra saker än undersökningsdeltagaren. En uppfattning som redovisas är 
att undersökningsdeltagarna ofta går för fort fram för sin omgivning. 
Undersökningsdeltagarna jobbar här med en ledarstil som fungerar för att få med alla, 
vilket även här framkommer vara att hitta en balans i ledarskapsstilen från att leda på 
gruppnivå till individnivå. Ledarskapet anpassas till att leda varje medarbetare efter sina 
individuella drivkrafter och behov för att tillsammans jobba mot ett gemensamt mål.  
 
Även i det dagliga mötet med högre chefer eller externa affärskontakter sker en flexibel 
anpassning i ledarstilen. En undersökningsdeltagare beskriver sig själv som en 
"kameleont" i att hon anpassar sig i hur hon pratar, klär sig och lägger tonfallet för att nå 
fram till den hon möter. I många fall framkommer orsaken till detta vara situationer som 
på olika sätt kräver ett bevisande av undersökningsdeltagarens kompetens. Den flexibla 
inställning till det ledarskap som används idag, visar att undersökningsdeltagarna inte 
ser sin ledarroll som färdigutvecklad utan snarare som en fortgående process. Detta för 
att ständigt nå förbättring och förändring. Det synes finnas en vilja att ständigt finna nya 
mer effektiva sätt att leda för att främst verksamheten ska vidareutvecklas.  
 
Förhållningssätt till traditionella könsroller 
Undersökningsdeltagarna redovisar att de har upplevt skillnader mellan män och 
kvinnor i arbetslivet. Dock framkommer det att även om undersökningsdeltagarna likväl 
har konfronterats med skillnaderna på det individuella planet, tolkar de inte detta som 
ett större problem för deras egen arbetssituation. Det beskrivs som att dessa situationer 
snarare uppfattas som en positiv utmaning i deras ledarroll. En kvinna berättar om sin 
övertygelse om att män och kvinnor är olika, utan att lägga någon större värdering i 
detta. Hon beskriver hur hon har uppmärksammat att män är bra på att kommunicera 
med män och kvinnor med kvinnor, något hon menar ofta visar sig i affärssammanhang. 
Utmaningen i att underlätta kommunikationen könen emellan ser hon som en av de mer 
spännande och roliga delarna av hennes arbete.    
 
Uppfattningen om att män och kvinnor är jämlika, och att de personligen har samma 
förutsättningar i arbetslivet är tydlig. Konsekvensen blir att undersökningsdeltagarna tar 
ansvar för sin situation i arbetslivet snarare än att se sig själva som "offer", en attityd de 
menar ibland framkommer hos andra kvinnor. Det visar sig att det helt enkelt inte finns 
tid under arbetsdagen att fundera på de presumtiva problem som skulle kunna följa av 
att vara kvinna och chef. Fokus riktas därmed ifrån deras eventuella begränsningar. 
 

Jag går inte omkring och tänker på att jag är kvinna och chef. Jag gör mitt jobb och 
liksom sen försöker jag göra det bra och göra de grejerna som jag brinner för. 
Alltså jag går inte ut och (tänker att, intervjuarens anm.): ”Det där var för att jag är 
kvinna!” Ja, det kanske det var någon gång, men det skiter väl jag i! … höll jag 
nästan på att säga. Jag tänker inte att jag är ett offer för att jag är blond eller 
vänsterhänt eller någonting annat heller. Jag tror på att inte problematisera sönder 
sin situation, är också en framgångsfaktor. Man har inte tid med det. 
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Även om undersökningsdeltagarna inte fokuserar på problem hänvisade till deras kön, 
framkommer det alltså att alla har upplevt motstånd på sina arbetsplatser. Här förs det 
fram en fundering vad det är som har påverkat tvivlet på undersökningsdeltagarnas 
kompetens; deras kön, unga ålder eller en kombination av dessa. Vissa är säkra på att 
det är deras kön som har provocerat deras medarbetare, vilket främst återfinns hos de 
undersökningsdeltagare som har befunnit sig i mansdominerade branscher. Ett exempel 
som en av kvinnorna nämner är att hon som kvinna uppfattas som osäker om hon ställer 
många frågor under ett affärsmöte. Hennes manliga kollega i samma ålder uppfattas 
däremot som intresserad och driftig om han ställer liknande frågor. Detta är något som 
både undersökningsdeltagaren och den manliga kollegan har reagerat på. Det uppfattas 
att kvinnor måste bevisa sin kompetens och stå emot fördomar och könsspecifika roller 
som omgivningen projicerar på dem. Reaktionen på detta skapar en kämparglöd där 
undersökningsdeltagarna ser det som en utmaning att bevisa sin kompetens och hindra 
andra personer från att diktera deras roller.  
 
Det framkommer en osäkerhet inför huruvida det är en nackdel att vara kvinna och chef. 
Dock beskrivs av vissa en absolut övertygelse att de har haft fördelar av att vara kvinna 
i sina arbetsliv. Det påvisas dock att detta endast fungerar som en fördel under 
förutsättningen att kvinnan har mycket "skinn på näsan" och inte ger upp då den 
personliga kompetensen ifrågasätts. En kvinna formulerar detta med orden: 
"förväntningarna på mig är ju mycket lägre, så det är ju lättare för mig att briljera”. 
Även om vissa beskriver att de ibland varit nära att ge upp och gå ifrån den situation där 
deras kompetens ifrågasätts, så framkommer det att samtliga har stannat i situationen 
och bemästrat den.  
 

Förhållningssätt till traditionella könsroller i privatlivet. Det uppvisas en viss 
provokation kring det faktum att balans mellan arbete och familj ofta uppkommer som 
ett huvudtema när det gäller kvinnliga chefer, men sällan i samma motsvarighet för 
män. En gemensam uppfattning som tydligt visas är att hem och familj är en lika stor 
del av livet för både kvinnor och män och att det därför borde vara självklart att det inte 
skulle vara ett hinder specifikt för kvinnor. En kvinnas uppfattning skiljer sig dock från 
övriga undersökningsdeltagare. Hon hävdar att den påstådda jämlikheten endast är på 
ytan och att kvinnan trots allt är ”projektledaren” i hemmet. 
 

Det får man väl säga att det är nog en bra bit kvar (till ett jämställt familjeliv, 
intervjuarens anm.). Jag är 70-talist och min generation är inte helt jämställd skulle 
jag vilja säga… eller de som jag har runt omkring mig. Utan där är det på ytan, 
men inte på riktigt. Det är liksom tjejen som ofta är projektledaren i hemmet. Om 
man har städhjälp så är det tjejen som har kontakt med städerskan, ser till att fixa 
och har koll på den gemensamma agendan, mer än killar. I de flesta fall i alla fall 
skulle jag säga.  

 
Uppfattningen om att familjelivet inte är helt jämställt, bekräftas till viss del av en 
uppvisad oro inför att kombinera föräldraskap med chefsrollen. De kvinnor som inte har 
barn uppvisar en oro inför hur ett eventuellt familjeliv skulle vara kompatibelt med 
deras arbetssituation. De undersökningsdeltagare som har barn beskriver även de en oro 
som fanns innan barnet var fött. En kvinna berättar hur hon under graviditeten var 
mycket nedstämd då hon befarade att hennes karriär skulle vara över i och med den 
förändrade familjesituationen, vilket dock senare visade sig inte alls bli ett problem. 
Detta är en trend bland de undersökningsdeltagarna som har barn, en obefogad oro för 
hur det ska gå att kombinera familjeliv och chefsroll.  
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Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att definiera gemensamma faktorer hos 
framgångsrika kvinnliga chefer. Anledningen till detta är att vidga synen på chefsrollen 
i allmänhet och för att flytta fokus från kvinnors svårigheter och hinder med att göra 
karriär till deras möjligheter och styrkor. Detta är viktigt då kvinnors kompetens i stor 
utsträckning är en outnyttjad resurs på högre positioner i organisationer (SCB, 2010).  
 
Sammanfattningsvis visar resultaten från föreliggande studie att ett gott självförtroende 
är grunden till framgång i arbetslivet. Detta självförtroende manifesteras hos 
undersökningsdeltagarna genom en uppfattning om att "allt är möjligt" samt genom en 
stor oräddhet. Genom positiv yttre påverkan från personer som uppmärksammar deras 
potential, stärks detta självförtroende och undersökningsdeltagarnas kompetens 
bekräftas. Detta goda självförtroende, i kombination med en stor flexibilitet i karriärmål 
och ledarskap, medverkar till att undersökningsdeltagarna vågar anta svåra utmaningar. 
Genom att ständigt sträva efter utveckling och söka sig mot uppdrag som de "brinner" 
för, snarare än att fokusera på lön och prestige, arbetar de idag med uppgifter som de 
trivs med och upplever som roliga. Undersökningsdeltagarna har ett positivt 
förhållningssätt till könsroller, där de förutfattade meningarna om hur en kvinna bör 
vara inte påverkar dem i nämnvärd grad. Dessutom upplevs inte kombinationen av att 
vara chef och ha ett familjeliv som ett anmärkningsvärt problem, då de förutsätter 
jämställda relationer i privatlivet och på arbetsplatsen.  
 
Tidigare studier visar att ett gott självförtroende är den mest framträdande gemensamma 
faktorn hos framgångsrika kvinnliga ledare (Galbraith, 2008; Hopkins & Bilmora, 2007; 
Nilsson, 2000; Schlosser, 2001). Även Muhonen (1999) bekräftar detta och menar att ett 
lågt självförtroende och tvivel på den egna förmågan är ett hinder för kvinnor att nå 
höga ledarpositioner. Detta får stöd av föreliggande studie då undersökningsdeltagarna 
uppvisar ett gott självförtroende och tilltro till den egna kompetensen. Tidigare resultat 
visar att ett gott självförtroende medför både en medvetenhet om sina starka sidor samt 
sina brister, vilket ger en tillit till sig själv (Galbraith, 2008; Schlosser, 2001). 
Kvinnorna i föreliggande studie uppvisar en stor oräddhet inför nya utmaningar och en 
stark känsla av att ”allt är möjligt”, vilket skulle styrka dessa tidigare resultat.  
 
Vissa av undersökningsdeltagarna menar dock att de ofta känner tvivel då de tillfrågas 
om nya utmaningar, vilket av vissa kvinnor benämns som prestationsångest. Tidigare 
forskning visar att graden av self-efficacy inom specifika områden kan stärkas med rätt 
förutsättningar (Bandura, 1997). Detta bekräftas i rådande studie då 
undersökningsdeltagarna menar att deras tvivel på den egna kompetensen minskar allt 
eftersom de når framgång. Tidigare teori menar att self-efficacy är den avgörande 
faktorn för kvinnors avancemang i arbetslivet, eftersom människor styrs mer av vad de 
tror att de kan än vad som faktiskt är sant rent objektivt (Nilsson, 2000). En tolkning av 
detta är att undersökningsdeltagarnas goda självförtroende, alternativt prestationsångest, 
har varit den drivande kraften att anta svåra utmaningar. Efter framgång i dessa 
utmaningar har de utvecklat en stark self-efficacy, det vill säga stor tilltro till den egna 
förmågan inom det aktuella området. 
 
Graden av tilltro till den egna förmågan kan alltså stärkas av externa faktorer, enligt 
tidigare teori (Bandura, 1997). Resultatet i den aktuella studien visar att 
undersökningsdeltagarna påverkas betydande av yttre påverkan från personer som tror 
på deras kompetens och ser deras potential. Detta tas upp av Schlosser (2001), som 
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menar att relationer till familjemedlemmar och medarbetare är viktiga för framgångsrika 
kvinnor. Enligt föreliggande resultat kan dessa relationer se ut på olika sätt: formell eller 
informell mentor, privata eller professionella nätverk samt stöd från familjemedlemmar. 
Undersökningsdeltagarna redovisar många olika mentorer på vägen till dagens position. 
Relationen till dessa uppskattas vara avgörande för deras karriär. Detta resultat 
överensstämmer med resultatet i en studie gjord av Nilsson (2000) där mentorskap 
beskrivs som en vinnande strategi för kvinnor i arbetslivet. Enligt Nilsson (2000) är en 
mentorrelation positiv för kvinnor i arbetslivet, eftersom det stärker kvinnornas tilltro 
till den egna förmågan att bemästra ett chefsuppdrag. Detta stämmer överrens med 
resultatet i rådande studie, då undersökningsdeltagarna beskriver stor uppmuntran från 
sina mentorer genom deras rådgivning i ledarskapsfrågor. En möjlig tolkning av detta är 
att kvinnorna i föreliggande studie innehar stor kompetens, där det dock behövs en yttre 
bekräftelse som katalysator för att våga använda sin fulla kapacitet. Även om kvinnorna 
har ett gott självförtroende i grunden, verkar de även behöva en yttre kontakt som tror 
på deras kompetens och utmanar dem. Nilsson (2000) hävdar att ett formellt 
mentorprogram är positivt för kvinnors avancemang i arbetslivet av denna anledning. 
Det som kvinnorna i föreliggande studie har gemensamt är att de under sin utveckling 
till dagens position mycket framgångsrikt har sökt sig till, och attraherat, informella 
mentorer även utanför de formella ramarna. En tolkning av detta är att kvinnorna är 
medvetna om behovet av extern uppmuntran och lyckas själva tillgodose detta.  
 
Eagly och Carli (2007) framhäver att kvinnor som anstränger sig för att bygga socialt 
kapital har större sannolikhet att lyckas, vilket kan uppnås genom goda relationer till 
kollegor och genom att delta i nätverk. Det aktuella resultatet bekräftar detta, då 
undersökningsdeltagarna framhäver vikten av ett ha tillgång till olika nätverk. En typ av 
nätverk uppges vara familjen. Lirio et al. (2007) fann att kvinnor som satsar på karriären 
framhäver stöd från familjen som en avgörande faktor för deras framgång. Vissa av 
kvinnorna i studien uppger att deras man agerar som en informell mentor för dem. Detta 
resultat återfinns även i föreliggande studie. Dock framkommer det att kvinnorna 
snarare förutsätter ett jämställt förhållande i hemmet. Denna jämlikhet innefattar 
ömsesidigt stöd från bägge parter och delat ansvar för familjelivet, snarare än ett 
ensidigt stöd för kvinnans karriär endast från mannens håll. Detta överensstämmer med 
en studie utförd av Schlosser (2001), där ett liknande resonemang förs kring kvinnliga 
chefer i Finland, vilket likt Sverige anses vara ett jämförelsevis jämställt land då 
politiska beslut underlättar kvinnors förvärvsarbetande (Hausmann et al., 2009). 
Undersökningsdeltagarna är även unga och representerar en generation som i högre 
grad, än tidigare generationer, har vuxit upp med ett jämställt synsätt på arbets- och 
familjeliv.  
 
Organisationen kan även ses som en yttre faktor som antingen kan hjälpa eller stjälpa 
kvinnor med ambition till avancemang. Eagly och Carli (2007) formulerar det som att 
strukturen i en organisation kan begränsa kvinnor att nå chefspositioner. Detta på grund 
av att kvinnor kan känna sig malplacerade i den traditionellt maskulina 
organisationsmiljön, vilken de upplever harmonierar dåligt med deras ledarskapsstil och 
värderingar. Majoriteten av undersökningsdeltagarna i föreliggande studie verkar inom 
moderna organisationer, där modern i detta sammanhang motsvarar en platt snarare än 
hierarkisk struktur, och organisationens förekomst på en yngre marknad. De 
undersökningsdeltagarna som tidigare under sin karriär har befunnit sig i en kontext där 
de känt att de inte passar in, sökte sig vidare till en kontext som harmonierar bättre med 
deras ledarstil och värderingar. En möjlig slutsats av detta är att kvinnorna i 
föreliggande studie inte accepterar en organisationsmiljö där deras personliga 
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kompetenser och värderingar inte uppskattas. De låter sig inte påverkas av den dåligt 
passande miljön, utan söker sig vidare till en arbetsplats som överensstämmer bättre 
med dem som personer. Undersökningsdeltagarna väljer även yrkesområden där det 
finns möjlighet till avancemang. Kvinnorna i föreliggande studie upplever alltså inte de 
traditionella hinder som återfinns i begreppen glastaket eller glasväggarna i nämnvärd 
grad (Boschini, 2004; Morrison et al., 1994). 
  
Undersökningsdeltagarna anser att dessa personliga värderingar är viktigare faktorer i 
en organisation än att erhålla en hög position eller hög lön. Kvinnorna i föreliggande 
studie har därmed haft andra motivatorer i arbetet än pengar och status, och söker sig 
inte heller till högre positioner av dessa anledningar. En tidigare teori menar att 
kvinnors syn på framgång är att ha möjlighet att följa sin passion (Lirio et al., 1997). 
Detta innebär chansen att dela med sig av sin kunskap och göra skillnad, snarare än att 
vara kopplat till att avancera eller att erhålla en högre lön. Enligt föreliggande studie är 
ytterligare en faktor som styr inriktningen i valet av karriär och yrke, ett inre driv efter 
utveckling och förändring. Både utveckling på det personliga planet, men även att vara 
med och skapa förändring på större skala för andra människor. Lirio et al. (1997) menar 
på ett liknande sätt att den belöning som framgångsrika kvinnliga ledare söker för sina 
ansträngningar på arbetet är att få respekt och gott rykte hos sina medarbetare. 
 
Enligt tidigare teori är kvinnor i allmänhet dåliga på att sätta upp tydliga målbilder i 
arbetslivet genom att göra en karriärplan (White et al., 1992). För att nå de högre 
befattningarna i organisationer borde kvinnor därför vara mer målorienterade, eftersom 
det enligt teorin är bristen på karriärmål som är en del av förklaringen till att kvinnor 
blir chefer i betydligt lägre utsträckning än män. I föreliggande studie uppger dock 
kvinnorna att de inte har haft några tydliga karriärmål innan de kom in i arbetslivet, 
vilket skulle motsäga denna tidigare teori. En tänkbar tolkning av detta är att kvinnornas 
stora möjlighetstänkande i kombination med en avsaknad av rigida målbilder istället här 
blir en styrka. Då flexibilitet gör att de är öppna för alla de projekt och jobberbjudanden 
som kommer i deras väg, skapar detta chanser att visa sin kompetens i olika branscher 
och situationer. Detta utesluter dock inte att bristen på karriärplanering fortfarande på en 
mer generell nivå skulle kunna vara en del av förklaringen till att en lägre andel procent 
kvinnor når höga chefsbefattningar.   
 
När undersökningsdeltagarna i föreliggande studie fick sina första uppdrag som chef 
hade de en bild av hur en bra chef bör vara. Enligt tidigare studier, tillskrivs rollen som 
chef främst manliga egenskaper, vilka ses som en motsats till kvinnans karaktärsdrag 
och de roller som följer därav (Bakan, 1966; Eagly & Wood, 1999). Kvinnorna i 
föreliggande studie menar att de till en början hade svårt att identifiera sig med den bild 
de hade av chefsrollen och ta åt sig de auktoritära egenskaper och den distans till sina 
medarbetare de upplevde krävdes för chefsrollen. De lärde sig dock att hantera detta 
genom att finna en balans mellan dessa förväntade ledaregenskaper och sin egen 
ledarskapsstil. En tidigare teori beskriver att kvinnor och män bedöms olika för samma 
beteende och att det som är en framgångfaktor för det ena könet kan vara ett hinder för 
det andra könet (Budworth & Mann, 2010; Heilman, 2001). Detta återfinns även i 
föreliggande studie som pekar på att kvinnor som ställer många frågor i 
arbetssituationen upplevs som osäkra, medan ett motsvarande beteende hos en man 
snarare anses tyda på att han är intresserad och driftig. 
 
Den balans i ledarskapet som beskrivs av undersökningsdeltagarna i den aktuella 
studien inkluderar att vara inspirerande, ge tydlig feedback, vara inlyssnande och 
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inkluderande i beslut, samt att delegera uppgifter till sina medarbetare. Ömsesidig tillit 
anses viktigt och kvinnorna uppvisar även en prestigelöshet där de inte är främmande 
för att lyfta fram den medarbetare som gjort något bra. Undersökningsdeltagarna ser sig 
själva som en coach istället för någon som ger order och pekar med hela handen. Enligt 
Burns (1978) är dessa kvaliteter en beskrivning av ett transformativt ledarskap, 
där ledaren själv är en förebild genom att få sina efterföljares tillit och förtroende.  
 
Transformativa ledare fungerar som mentorer och bemyndigar (empower) sina 
medarbetare och uppmuntrar dem att utveckla sin fulla potential (Burns, 1978), 
egenskaper som kvinnorna i föreliggande studie uppvisar. Undersökningsdeltagarna i 
föreliggande studie kan uppfattas ha en flexibel inställning till sitt ledarskap där de inte 
ser sin chefsroll som färdigutvecklad, utan snarare som en fortgående process. De 
strävar efter ständig förändring och att finna nya mer effektiva sätt att leda. Detta är 
även något som Eagly och Carli (2007) nämner, och menar att framgångsrika kvinnor 
inte har som mål att göra karriär utan söker utmaningar och utveckling av sig själva och 
sina medarbetare. 
 
En tidigare teori uppmärksammar att män och kvinnors traditionella egenskaper ofta ses 
som motsatser till varandra, där det ena könet anses sakna den mest utbredda 
egenskapen hos det andra könet (Heilman, 2001). Ledarskapsrollen förknippas även 
främst med de manliga egenskaperna (Bakan, 1966). Dock menar Eagly och Carli 
(2007) att ledarskapsrollen genomgått en gradvis förändring, från den traditionella 
auktoritära rollen till att ha mer gemensamma drag med en coach, vilket kombinerar de 
stereotypt manliga och kvinnliga karaktärsdragen. Detta är något som även föreliggande 
studie bekräftar. Undersökningsdeltagarna i rådande studie representerar en ny 
generation och befinner sig även i nya organisationer. En tänkbar tolkning av detta kan 
vara att ett experimenterande med de traditionella ledarskapsegenskaperna nu 
accepterats på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt. Detta kan bidra till kvinnornas 
framgång i att balansera sitt ledarskap och därmed nå avancemang i karriären.  
 
Att den transformativa ledarskapsstilen är mer förenlig med de traditionellt sett 
kvinnliga egenskaperna harmonierar även med tidigare teori (Eagly & Carli, 2007). 
Teorin menar att kvinnor tillåts kombinera olika kompetenser som att vara smart, driven 
och aggressiv med att vara empatisk och öppenhjärtlig. Undersökningsdeltagarna i 
föreliggande studie kan därmed ses som förebilder genom att de medverkar till en 
omformulering av ledarrollen samt de egenskaper som anses förenliga med rollen som 
en bra chef. Att vara en förebild framkommer även i föreliggande studie vara något som 
flertalet av undersökningsdeltagarna ser som en viktig följd av deras framgång i 
arbetslivet och karriären.  
 
En faktor som i tidigare studier lyfts fram som ett hinder för kvinnor med att avancera i 
arbetslivet, är det faktum att chefsrollen i stor utsträckning är en beskrivning av 
egenskaper som traditionellt sett tillskrivs män (Heilman, 2001). Enligt forskning på 
könsstereotyper anses kvinnor sakna de karaktärsdrag som är de mest nödvändiga för att 
vara en framgångsrik chef. Detta medför att kvinnan uppfattas som oförmögen att utföra 
den typen av jobb på ett effektivt sätt. Det framkommer tydligt i föreliggande studie att 
undersökningsdeltagarna inte identifierar sig endast med de traditionella egenskaperna 
som förknippas med den kvinnliga könstillhörigheten. De egenskaper som enligt 
stereotypen tillskrivs kvinnor sammanfattas i begreppet communal (Bakan, 1966; Eagly 
& Carli, 2007). Dock framkommer det att kvinnorna i föreliggande studie har blivit 
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bemötta med könsstereotypa förväntningar i arbetslivet, genom att kollegorna inte tar 
deras chefskap som en självklarhet. Kvinnornas strategi för att hantera detta motstånd är 
att snabbt bevisa sin kompetens. Detta kan tolkas som att undersökningsdeltagarna inte 
identifierar sig uteslutande med den traditionella synen på egenskaper som förknippas 
med deras könstillhörighet, men att omgivningen har svårare att acceptera detta. Det 
avgörande för dessa kvinnors framgång utifrån denna aspekt kan ses som att de inte 
låter sig påverkas av de könsstereotypa förväntningar som åläggs dem. Istället utmanar 
de den traditionella synen på kvinnliga egenskaper. 
  
På grund av att det återfinns få kvinnor på chefspositioner (SCB, 2010) kan kvinnliga 
ledare benämnas som tokens i flertalet branscher (Kanter, 1977). Enligt Muhonen 
(1999) kan denna synlighet vara en fördel i de fall som kvinnan lever upp till de höga 
krav som är förknippade med synligheten. Detta bekräftas av föreliggande studie, som 
visar att majoriteten av undersökningsdeltagarna är övertygade om att det har varit en 
fördel för dem att vara kvinna i deras bransch. Dock framkommer det även att denna 
synlighet verkar som en fördel endast då kvinnan visar sin kompetens och har mycket 
"skinn på näsan". Genom att visa upp sin kompetens går dessa kvinnor emot tidigare 
uppfattningar redovisade av Eagly och Carli (2007), vilka hävdar att kvinnor har svårt 
att visa sin kompetens på grund av sin anspråkslösa framtoning på arbetsplatsen. En 
möjlig tolkning av dessa resultat är att då kvinnor går emot den anspråkslösa könsrollen, 
som förknippas med kvinnor i arbetslivet, belönas det med framgång. Detta skulle i så 
fall betyda att kvinnor gör sig själva en otjänst genom att inte ta lika mycket plats och 
visa upp sin förmåga som männen på arbetsplatsen. 
 
Tidigare studier framhåller att ett av de hinder som verkar mot kvinnor i karriären har 
varit hemsituationen, där svårigheten att balansera arbete och familj upplevs som 
omöjlig (Eagly & Carli, 2007). Enligt Muhonen (1999) försvåras möjligheterna för 
kvinnor att nå högre positioner genom att kvinnorna undviker ansvarsfulla 
arbetsuppgifter för att arbetet inte ska gå ut över familjen. Resultatet i rådande studie är 
tvetydigt och bekräftar till viss del dessa tidigare resultat. Tvetydigheten som 
framkommer är att undersökningsdeltagarna betonar tydligt att de förutsätter ett 
jämställt familjeliv, där ansvaret delas av båda parter. Dock uppvisas från de 
undersökningsdeltagare som ännu inte har familj, en viss tveksamhet till hur väl det 
skulle gå att kombinera barn med deras nuvarande arbetssituation. Liknande tveksamhet 
upplevdes tidigare även av de kvinnor som nu har barn. Denna osäkerhet visades vara 
obefogad, då det enligt kvinnorna själva går mycket bra att kombinera familjeliv och 
arbetsliv. En tänkbar tolkning av detta är att dessa kvinnor befinner sig mitt i en 
utveckling mot ett mer jämställt familjeliv och arbetsliv, vilket kan förklara 
tvetydigheten angående deras uppfattning om jämställdhet. De förutsätter dels en 
självklar jämställdhet men uppvisar även en tvekan inför hur familjeliv och arbetsliv 
kan kombineras framgångsrikt. Det utmärkande draget för de undersökningsdeltagare 
som är föräldrar, är att de inte har låtit sin tvekan påverka beslutet att bilda familj. 
Genom att gå emot farhågorna har de upptäckt att det går bra att kombinera familj och 
karriär. 
 
Sammanfattningsvis kan kvinnornas väg till dagens position beskrivas genom en 
växelverkan mellan ett gott självförtroende i grunden samt stöttning och utmaning från 
omgivningen. Detta leder till en successivt ökad tilltro till sin förmåga. Den stora tilltron 
till sig själv, i kombination med avsaknad av rigida målbilder för sin karriär, medverkar 
till en fördelaktig flexibilitet där kvinnorna tar vara på de chanser som uppenbarar sig. 
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Majoriteten av undersökningsdeltagarna befinner sig i organisationer som verkar på 
unga marknader. Genom avsaknaden av fasta förutfattade meningar av hur arbetet ska 
utföras, har detta underlättat för kvinnorna, då dessa branscher även saknar en fast bild 
av hur en chef bör vara. Undersökningsdeltagarna uppger dock att de ibland bemöts av 
negativa könsstereotypa uppfattningar. De hanterar emellertid detta med distans genom 
att bevisa sin kompetens. Undersökningsdeltagarnas ledarskapsstil har utvecklats från 
att till en början försöka leva upp till den auktoritära bilden av en ledare, till att senare 
hitta sin egen ledarskapsstil. Genom att kvinnorna förutsätter ett jämställt arbetsliv och 
familjeliv har en framgångsrik balans uppnåtts mellan ledarrollen och familjerollen.  
 
Urvalet i föreliggande studie begränsades till listan Framtidens kvinnliga ledare 
(Ledarna & Shortcut, 2009). Detta innebär en homogenitet i ålder, vilket medför en 
begränsning i generaliserbarheten. Kvinnornas unga ålder i den aktuella studien kan 
anses innebära en begränsad erfarenhet av arbetslivet. Detta kan potentiellt sett ha 
hindrat kvinnorna från att stöta på problem och därmed har de lyckats behålla en tro på 
att ”allt är möjligt”. Kvinnorna kan även anses ha valt att ignorera de eventuella 
problem och begränsade möjligheter som presumtivt finns i arbetslivet för dem, vilket 
kan vara svårare att upprätthålla med tiden. Om även äldre framgångsrika kvinnor hade 
inkluderats i den aktuella studien hade förmodligen ett annat resultat framträtt. Dock 
kan det snäva ålderspannet ses som en styrka genom att det ger en fingervisning av hur 
utvecklingen i en ny generation faktiskt ser ut. I och med att samtliga kvinnor i studien 
var stationerade i Stockholm, visar resultatet främst på unga kvinnliga chefers situation i 
en storstadskontext. Det som talar för generaliserbarheten är att kvinnorna representerar 
skilda branscher. Detta ger en styrka då resultaten inte är branschbundna.  
 
Då båda forskarna var närvarande vid samtliga intervjutillfällen, kan detta ha påverkat 
undersökningsdeltagarnas svar. Anledningen kan återfinnas i en upplevelse av en ojämn 
maktfördelning. Detta kan potentiellt ha medfört att undersökningsdeltagaren kände sig 
i underläge gentemot forskarna och därmed responderade med mindre uttömmande 
svar. Dock valdes detta sätt att genomföra intervjuerna på, då det aktuella ämnet 
uppskattas som mindre känsligt och relativt lättsamt. Ett känsligare ämne kräver 
möjligtvis mer intimitet mellan undersökningsdeltagaren och forskaren, vilket kan 
uppnås genom ett samtal mellan fyra ögon. Undersökningsdeltagarnas svar i de två 
intervjuer som skedde på allmän plats kan även ha påverkats av denna anledning. 
Ytterligare en faktor som kan ha influerat maktförhållandet under intervjuerna är att 
forskarna till studien är yngre än undersökningsdeltagarna och fortfarande studenter, 
med limiterad egen erfarenhet av arbetslivet. Detta kan även ha lett till att 
undersökningsdeltagarna antog en annan roll än om de hade intervjuats av en äldre 
person. Konsekvensen av forskarnas lägre ålder och begränsade erfarenhet från 
arbetslivet kan ha medfört att undersökningsdeltagarna antog mer av en mentor-roll där 
svaren genomsyrades av förklaringar och uppmuntran.  
 
Då datainsamlingen skedde med hjälp av fokuserade intervjuer, gavs en stor frihet till 
undersökningsdeltagarna. Nackdelen med denna metod är dock att frågorna inte är 
förutbestämda och samtliga undersökningsdeltagare får därmed inte möjlighet att svara 
på exakt samma frågor. Därmed kan viss information ha gått förbi forskarna. En 
kvalitativ metod möjliggör dock en djupare förståelse för undersökningsdeltagarnas 
upplevelser och erfarenheter från arbetslivet, vilket inte är möjligt att uppnå genom mer 
fasta frågor eller en kvantitativ metod. 
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Föreliggande studie inkluderar inte män, vilket gör att det inte är en jämförande studie 
mellan könen. Synen på könsroller, och upplevelsen av olikheter i bemötandet på 
arbetsplatsen utifrån kön, är därför endast grundade på kvinnornas subjektiva 
uppfattning. Kvinnorna känner i vissa arbetssituationer ett behov av att bevisa sin 
kompetens. I dessa fall framförs en fundering från undersökningsdeltagarnas sida, om 
tveksamheten på deras kompetens främst beror på deras könstillhörighet eller deras 
unga ålder och huruvida det finns en synergieffekt av dessa två faktorer. Ett förslag till 
en framtida studie kan av denna anledning vara att studera unga kvinnliga och manliga 
chefer och jämföra deras upplevelser av en chefsposition. 
 
Genom att inte undersöka de svårigheter och hinder som kvinnor stöter på i arbetslivet 
lyfter ansatsen i föreliggande studie fram de stora möjligheter som finns för alla 
kvinnor. På avstånd kan dessa kvinnors prestationer och framgångar framstå som 
ouppnåeliga och ett resultat av helt unika förutsättningar. Upplevelsen från intervjuerna 
visar dock på mycket skilda personligheter, bakgrunder och framtoning hos kvinnorna, 
med det gemensamma att de vågar. De vågar tro på sig själva, utmana konventioner och 
satsa på det som de brinner för.  
 
Studien visar att kvinnor sitter på styrkor som de kan tillföra arbetslivet om de vågar tro 
på sig själva, snarare än att endast försöka passa in i den snäva bilden av chefsrollen. 
Föreliggande studie tillför ett ökat synliggörande av kvinnliga chefers styrkor och 
möjligheter och därmed kan synen på chefsrollen vidgas. På så vis kan kvinnor 
inspireras till att våga tro på sin egen personliga kompetens samt att organisationer kan 
få upp ögonen för vinsterna med att satsa på ett "wildcard".  
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Bilaga 1: Fokuserad Intervjuguide 
 
 

 Introduktion  
o Etiska aspekter 
o Om oss 

 
 Bakgrund 

o Uppväxt 
o Väg till dagens position 

 
• Uppfattad orsak till sin framgång 

o Drivkrafter 
 

• Mentorer/förebilder/nätverk 
 

• Karriärplanering och målinriktning 
o Föreställningen om den framtida karriären 

 
• Ledarskap 

o Utvecklingen av ledarskapet 
 

• Organisationskultur 
o På den aktuella arbetsplatsen   
o Vad i den är gynnsamt för dig? 

 
• Hemsituation 

o Hur ser din familjesituation ut idag? 
 

 
 
Något att tillägga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


