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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att tolka och förstå hur kvinnliga chefer i mansdominerade yrken 

ser på sin chefsroll. Uppsatsen tar reda på hur de kvinnliga cheferna identifierar sig med sin 

chefsroll och hur de kvinnliga chefernas chefsidentitet påverkas av att arbeta i ett 

mansdominerat yrke. Tidigare forskning och teoriavsnittet ger en övergripande bild om vilka 

problem och hinder kvinnliga chefer står inför i mansdominerade yrken. Den teoretiska 

referensramen består dels av genusforskning om kvinnor och kvinnliga chefer i 

organisationer, och dels av Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv. Uppsatsen använder 

en kvalitativ forskningsmetod där semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem 

kvinnliga chefer för att förstå deras syn på den egna positionen som chefer i mansdominerade 

yrken.  

Resultatet av uppsatsen presenterar en sammanfattande beskrivning av intervjupersonernas 

svar kopplat till teorin. Nästan alla av de kvinnliga cheferna säger att de kan identifiera sig 

med sin chefsroll, men att det finns en skillnad i hur de är i den professionella och privata 

rollen. Kvinnorna berättade även att de måste kämpa mer än männen för att få samma respekt 

i sin chefsroll. Kvinnliga chefer hamnar dessutom ofta i en symbolisk ställning för att de syns 

mer än de manliga kollegorna i ett mansdominerat yrke och vissa kan därför tvingas anamma 

ett ”manligt beteende” för att de inte ska sticka ut för mycket från gruppen. Det framkom även 

att de kvinnliga cheferna saknar förebilder inom organisationer. Det som resultatet visar 

stämmer överens med tidigare forskning och teori vilket antyder att stereotypen för vad som 

är kvinnligt och manligt fortfarande lever kvar. Men även om resultatet tyder på att de 

kvinnliga cheferna har det tufft i sin chefsroll så visade det sig ändå att de föredrog att arbeta i 

ett mansdominerat yrke framför ett kvinnodominerat yrke, vilket är förvånande med tanke på 

att teorin inte tar upp detta. De kvinnliga cheferna vill att det ska bli fler kvinnor på 

chefspositioner i samhället så att det blir mer jämställt i toppen av hierarkierna. Dock trodde 

de att den enda lösningen för att det fortare ska bli en strukturförändring är om man inför 

kvotering till chefspositioner.  

Nyckelord: Kvinnlig chef, chefsidentitet, chefsroll, mansdominerat yrke.  
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1. Inledning  

Om man jämför Sverige med övriga länder i världen anses vi vara ett jämställt land. Men det 

är fortfarande ovanligt att man ser kvinnor på höga chefspositioner i näringslivet (Kusterer, 

2014: 9-10). Arbetsmarknaden är uppdelad på kön och mansdominansen orsakar problem för 

kvinnor i praktiken (Regnö, 2013: 13-15). De hinder som kvinnor i allmänhet står inför är de 

maktförhållanden som finns inom organisationer (Elliott & Stead, 2009). Kvinnor blir ofta 

orättvist behandlade på arbetsplatser då män har större privilegier, de utsätts ofta för direkt 

diskriminerande kommentarer och de blir undervärderade i sitt arbete enligt Elliott & Stead 

(2009: 2-5). Kvinnor som försöker nå höga positioner i samhället kämpar mot det så kallade 

”glastaket” inom organisationer, då det är svårt att nå toppen av hierarkierna som främst 

består av män (Rutherford, 2011: 2). 

 

Mycket av den tidigare forskningen om kvinnliga chefer har fokuserat på de föreställningar 

som finns om kvinnor som chefer. Att kvinnor ofta bedöms utifrån stereotypen av kvinnor och 

hur väl de anpassar sig till stereotypen i sin chefsroll (Wahl, 1995). Förr i tiden ansågs män 

vara bättre förberedda för ett arbete på högre nivå och kvinnor ansågs sakna den typ av 

beredskap som krävdes. Normen om hur man såg på chefspositioner i allmänhet ansågs ligga 

mer i den manliga naturen och därför fanns det väldigt liten förståelse för kvinnor på 

chefspositioner och deras situation inom organisationer. Även om forskningen visade på att 

kvinnor hade liknande beteende och ledarstil som män på chefspositioner så gjorde det ingen 

skillnad i hur man såg på yrkesrollen i allmänhet (Wahl, 1995: 18). Forskningen visade även 

att kvinnor kan vara på exakt samma nivå som män i ledande befattningar, att de kan vara 

toppchefer och att de till och med kan göra bättre ifrån sig än männen på dessa positioner 

(Wahl, 1995). Många av teorierna kring detta har väckt mycket frågor om attityder, fördomar 

och könsroller och de har orsakat att man numera tittar på organisationer med mer kritiska 

ögon. De etablerade mansdominerade organisationsstrukturerna som tidigare har betraktats 

som en självklarhet ifrågasätts mer och mer (Wahl, 1995). Men av någon anledning förblir 

strukturerna oförändrade och det här väcker frågor om hur kvinnliga chefer själva upplever 

sin chefsroll och omgivningens acceptans.   
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att tolka och förstå hur kvinnliga chefer i mansdominerade yrken 

ser på sin chefsroll. Med hur man ser på sin chefsroll menar jag en persons självidentifikation 

med sin chefsroll och med mansdominerat yrke menar jag ett yrke där det jobbar fler män än 

kvinnor. Uppsatsens frågeställningar är:  

 Hur identifierar de kvinnliga cheferna sig med sin chefsroll? 

 Hur påverkas de kvinnliga chefernas chefsidentitet av att arbeta i ett mansdominerat 

yrke? 

1.2 Avgränsningar och disposition 

Uppsatsen är avgränsad till att intervjua fem kvinnor på chefspositioner inom 

mansdominerade yrken. Jag har valt att bortse från etnicitet och enbart fokusera på kvinnliga 

chefer i allmänhet som faller inom normen. Intersektionell forskning visar att kvinnor även 

behandlas olika beroende på andra dimensioner förutom kön, t ex etnicitet och klass. Detta 

gör att det finns anledning att tro att även kvinnliga chefer upplever sin position olika 

beroende på etnicitet, men jag kommer att bortse från denna faktor i min uppsats. Det kan ses 

som en brist, men jag är intresserad av att intervjua kvinnor som faller inom normen eftersom 

mycket av den tidigare forskningen om kvinnliga chefer handlar just om vita kvinnor. 

Kvinnor i allmänhet är underrepresenterade som chefer och det är den minoriteten kvinnor jag 

kommer utgå ifrån i min uppsats.  

I uppsatsens följande avsnitt presenteras (2.) Tidigare forskning om kvinnliga chefer inom 

mansdominerade yrken. (3.) Teorier om kvinnor som chefer, kvinnor som ”The tokens” och 

Goffmans dramaturgiska perspektiv. Ett avsnitt som presenterar (4.) Metod och därefter (5.) 

Resultat som analyseras utifrån teorin, det empiriska materialet och uppsatsens 

frågeställningar. Till sist ett avsnitt med (6.) Slutsats och diskussion som presenterar de 

viktigaste resultaten och förslag till vidare forskning som berör chefers yrkesroll och 

yrkesidentitet.  
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2. Tidigare forskning 

Under det här avsnittet presenterar jag tidigare forskning om kvinnliga chefer och ger en 

övergripande bild av forskningen samt redogör för en del andra kvalitativa studier om 

kvinnliga chefer i mansdominerade yrken.  

Det finns mycket tidigare forskning om kvinnliga chefer och om kvinnors situation inom 

mansdominerade yrken. Teorier om kvinnor som chefer började växa fram under 70- och 80-

talet främst i USA. Då var det stor fokus på individen och kvinnliga chefers egenskaper. De 

teorier som utvecklades under den perioden grundades på traditionella könsteorier och hade 

ingen anknytning till nutida feministisk teori (Wahl, 1995). Frågorna som ställdes handlade 

mycket om att ta reda på om kvinnorna verkligen hade vad som krävs för att vara chef, om 

vilka egenskaper de kan ha som chefer, om det hade lika stor motivation som män i 

chefsrollen och vilken bakgrund kvinnliga chefer har. Kvinnorna som satt på ledande 

positioner på den tiden var en liten minoritet och utsattes ofta för olika faktorer som gjorde att 

de var tvungna att anpassa sig till normen för det typiska ”manliga chefsbeteendet” (Wahl, 

1995). Karaktärsdrag för ett typiskt ”manligt chefsbeteende” är att man handlar 

logiskt/rationellt, har en mer aggressiv framtoning, är exploaterande, strategisk, oberoende, 

konkurrensinriktad och en ledare och beslutsfattare enligt Morgan (1999). Karaktärsdrag för 

ett ”kvinnligt chefsbeteende” är att man är intuitiv/emotionell, undergiven, empatisk, spontan, 

närande, samarbetsinriktad och en lojal medarbetare (Morgan, 1999). De skillnader som 

forskningen visade är att kvinnor på chefspositioner föredrar att det skapas mer nätverk inom 

organisationer i större utsträckning än män som hellre föredrar hierarkier. Kvinnor hade även 

ett annorlunda sätt att planera och utföra sitt arbete på än de manliga cheferna och var därför 

mer tillgängliga för sin personal. Forskningen visade dock att den största skillnaden mellan 

kvinnliga och manliga chefer ligger i kommunikationen, hur de använder sin tid och hur de 

uppfattar sig själva i den ledande rollen (Wahl, 1995).  

 

För att ge en internationell överblick om hur det ser ut i dag så visar de senaste 

undersökningarna av FN:s Regionala Informationskontor för Västeuropa att det fortfarande är 

få kvinnor som sitter på höga positioner även i I-länderna (UNRIC, 2014). Fler kvinnor 

utbildar sig på akademisk nivå och skaffar sig den kompetens som krävs för att nå de höga 

positionerna, men kvinnor anställs fortfarande inte i samma utsträckning som män. Trots att 
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kvinnor ofta uppnår bättre resultat och har bättre kvalifikationer än män, så räcker det ändå 

inte till enligt undersökningar från UNRIC (2014). Enligt Rutherford (2011) måste man ändra 

på kulturen inom organisationer i form av strukturer, politik och kommunikation (Rutherford, 

2011). Man måste även förändra beteendet på intern nivå och hur människor förhåller sig till 

varandra, samt på det personliga planet i fråga om ibland omedvetna attityder och fördomar. 

Enligt Rutherford kan man bara förändra genom att man förstår sin egen kultur och förstår 

varför den har utvecklats som den har gjort. Det krävs alltså en helhetssyn och ett systematiskt 

tillvägagångssätt för att alla nivåer för jämställdhet ska uppnås inom organisationer menar 

Rutherford (2011: 2-3).  

 

I Sverige så har kvinnors deltagande på arbetsmarknaden ökat enormt från 1970 talet fram 

tills idag. Men andelen kvinnor på chefspositioner har inte ökat i samma utsträckning som 

antalet anställda enligt Svenskt Näringsliv Ekonomifakta (Ekonomifakta, 2014). De flesta 

kvinnliga chefer arbetar ensamma i manliga miljöer eftersom de högsta chefsposterna 

domineras av män, vilket gör att de ibland kan känna sig isolerade (Regnö, 2013: 15-18). 

Enligt Regnö (2013) visar sig även den manliga dominansen i teorin, då mansdominerande 

miljöer dominerar i forskningen. Forskningen kring de föreställningar som man har om 

manliga och kvinnliga chefer visar att mycket bygger på de stereotyper som finns om vad som 

är manligt respektive kvinnligt (Kusterer, 2014). Normen förknippar bra chefskap med 

männen och kvinnor anses passa bättre till andra mer underordnade positioner som t ex 

sekreterare. Utifrån de undersökningar som har gjorts gällande skillnaden mellan kvinnliga 

och manliga chefer visar det sig att den kvinnliga könsrollen kopplas till den vänliga, lyhörda 

och empatiska typen och den manliga kopplas till den professionella, målinriktade och 

beslutsamma typen enligt Kusterer (2014: 9-10).  

 

Till skillnad från tidigare forskning som har fokuserat mycket på de föreställningar som finns 

om kvinnor som chefer har jag valt att fördjupa mig i kvinnors egen syn på sin chefsroll och 

sin chefsidentitet. Jag tror att ju fler studier och forskning som görs just gällande kvinnliga 

chefers syn på sin situation i mansdominerade yrken, desto mer kan det öka förståelsen för 

vad man behöver förändra inom organisationer för att det ska bli mer jämställt på chefsnivå. 

Därför har jag valt att endast intervjua kvinnliga chefer i min undersökning eftersom jag 

tycker att man borde fokusera mer på deras perspektiv och lyfta fram deras upplevelser.  
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3. Teori 

I det här teoriavsnittet har jag valt att använda mig mycket av Wahls bok om kvinnors 

situation på mansdominerade arbetsplatser från tidigt 70-tal fram till 90-talet och Kanters teori 

om kvinnors symboliska ställning som ”the token” inom mansdominerade yrken eftersom jag 

anser att deras teorier är relevanta för min forskningsfråga; hur kvinnliga chefer i 

mansdominerade yrken ser på sin chefsroll. Jag har även valt att använda mig av Goffmans 

dramaturgiska teori om hur individer i allmänhet oavsett kön anammar olika roller i 

vardagslivet. Avsnittet presenterar alltså teorier om kvinnliga chefer, mansdominerad kultur 

och chefsidentitet. Teorierna är till för att tolka mitt empiriska material utifrån uppsatsens 

syfte och frågeställningar för att försöka förstå hur kvinnliga chefer i mansdominerade yrken 

ser på sin chefsroll.  

3.1 Kvinnor som chefer 

Enligt Wahls (1995) studier om kvinnor som chefer så kan man ofta se den manliga 

dominansen och kvinnors underordning tydligt i mansdominerade organisationer. För att 

kvinnor ska överleva under dessa förhållanden måste de på något sätt acceptera att de lever i 

ett mansdominerat samhälle och utveckla taktiker för att hantera detta utan att förlora sin 

självkänsla (Wahl, 1995: 28-29). Men så fort kvinnor börjar konkurrera med männen så börjar 

det så kallade könsmaktssystemet aktiveras i mansdominerade organisationer och ju starkare 

maktsystemet är desto fortare segregeras könen (Wahl, 1995). För att hantera den 

mansdominerade miljön kan en kvinnlig strategi vara att man försöker betona sin likhet med 

majoriteten. Detta innebär att man försöker presentera sig själv som speciell till skillnad från 

andra kvinnor och därmed tar avstånd från andra kvinnor i organisationen enligt Wahl (1995). 

Efter ett tag blir den här strategin mindre synlig och då kan kvinnorna som försöker presentera 

sig som speciella från andra kvinnor anta en mer avvikande strategi. Dessa strategier innebär 

att kvinnorna måste anpassa sig till den manliga dominansen för att lyckas få en accepterad 

plats i organisationen (Wahl, 1995: 28-29).  

 

Wahl menar att relationen mellan genus och organisation kan ses i termer av den dominerande 

kulturen. Forskning visar att ledningen har en symbolisk betydelse i organisationer som kan 
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kopplas till kön (Wahl, 1995: 22). Relationen mellan struktur, kultur och mängden kvinnor i 

ledande befattningar har att göra med vilken typ av organisation det är och vilken status den 

har. Är det få kvinnliga chefer så har organisationen hög status och är det fler kvinnliga chefer 

så har organisationen låg status (Wahl, 1995: 22). I en mansdominerad organisation kan det 

uppstå ett ojämlikt förhållande mellan könen då män blir dominerande och kvinnor blir 

underordnade. Därför kan det bli problematiskt när kvinnor har ledande positioner, eftersom 

det skapar osäkerhet och stör de föreställningar som redan finns gällande ledarskap och om 

vad som är kvinnligt respektive manligt (Wahl, 1995: 23). För att försöka hindra att dessa 

föreställningar påverkar de kvinnliga chefernas arbete kan kvinnor ibland använda sig av 

könsneutrala strategier för att hävda att kön inte gör någon skillnad på ledande befattningar. 

För att få trovärdighet som chef så försöker de kvinnliga cheferna då spela ned betydelsen av 

kön. Att vara könsneutral innebär i det här sammanhanget att man inte anpassar chefsrollen 

till ett visst kön, utan försöker vara så neutral och professionell som möjligt i den 

bemärkelsen. Detta är inget som manliga chefer behöver tänka på i sin yrkesroll eftersom det 

inte finns några motsättningar mellan dem som människa och bekräftelsen för att vara chef 

(Wahl, 1995). Kvinnor som använder sig av könsneutrala strategier tvingas i viss mån förneka 

sig själva eftersom de måste tona ned sin kvinnlighet i sin chefsroll, enligt Wahl. 

Chefstjänster karakteriseras som manliga, medan sekreterare betraktas som kvinnligt. Denna 

uppdelning på kvinnor och män kopplat till arbetet får konsekvenser för kvinnor som bryter 

mot normen (Wahl, 1995: 23). Kvinnorna hamnar ofta i underläge med dåliga 

karriärmöjligheter, då det finns små möjligheter till att avancera och utvecklas i sin yrkesroll 

oavsett vilken befattning man sitter på (Wahl, 1995).  

 

Enligt Wahls studier så visar det sig även att trycket på kvinnliga chefer är större än på män 

(Wahl, 1995). Ensamstående kvinnliga chefer och kvinnliga chefer som har barn och är gifta 

känner mer stress än deras manliga kollegor. Har de kvinnliga cheferna barn och är gifta 

utlöses stress på grund av ”rollkonflikter”, ”skuldkänslor”, ”extraarbete” och ”tidsbrist”. 

Ensamstående kvinnliga chefer saknar den avkoppling som männen känner när de kommer 

hem från jobbet, samtidigt som de avviker från normen om de inte är gifta eftersom normen 

inom en organisation är att vara i ett förhållande som kvinna (Wahl, 1995: 21). Kvinnor på 

ledande befattningar upplever förutom trycket på arbetsuppgifter, stress från hushållsarbete 

och uppfostran i en familj. I jämförande studier mellan manliga och kvinnliga chefer visade 

det sig att mängden stresshormoner minskade med hälften för män men ökade för kvinnliga 

chefer efter en arbetsdag (Wahl, 1995: 21). Att ingå i en minoritetsgrupp på arbetet leder till 
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särskild stress för kvinnliga chefer på grund av den synlighet och uppmärksamhet som uppstår 

av att vara kvinnlig chef. Kvinnliga chefer känner ofta att de måste visa att de är lika bra eller 

bättre än sina manliga kollegor eftersom de märker att de uppfattas sakna meriter eller 

kompetens för sina arbetsuppgifter (Wahl, 1995). Men detta är missvisande eftersom de 

kvinnliga cheferna ofta är bättre kvalificerade på akademisk nivå än männen (Wahl, 1995: 

21). Det är också vanligt att kvinnliga chefer känner sig ensamma och utan förebilder i 

organisationer (Wahl, 1995: 21). Detta skapar också en viss stress eftersom kvinnor måste 

göra större ansträngningar än män för att komma in i grupper och nätverk som är 

betydelsefulla i organisationen. Hantering av de stereotypa föreställningar som finns om 

kvinnor, sexuella trakasserier och diskriminering ökar stressen på kvinnor i ledande positioner 

och gör att arbetet känns mer krävande (Wahl, 1995).  

 

I en mansdominerad organisation visar sig den manliga dominansen i organisationens 

begreppssystem och språkbruk (Wahl, 1995: 28-29). Och i diskriminerande situationer mellan 

kvinnor och män finns det ofta ett tydligt samband mellan makt och beroende. Eftersom 

kvinnor är underordnade i mansdominerade organisationer hamnar de i beroendepositioner 

som gör att det blir svårare för dem att strida emot diskrimineringen som föreligger. De 

kvinnor som ofta upplever direkt diskriminering är de kvinnor som har karriärambitioner till 

högre chefspositioner.  Ju fler kvinnor som försöker bryta ner det ”normala” mönstret för att 

ta sig upp i hierarkin desto mer ökar motståndet (Wahl, 1995: 22). Ett annat samband med 

direkt diskriminering har att göra med kulturen i organisationen. Är det en mansdominerad 

miljö upplever de flesta kvinnor mer direkt diskriminering än om det är en mer 

kvinnodominerande miljö (Wahl, 1995). Kvinnor känner sig ofta maktlösa mot att förändra 

strukturen inom organisationer och i karriärsituationer. De tvivlar ofta på sin egen kompetens 

och viljan att förändra begravs i att de sällan betraktas som en källa till förändring och 

förnyelse (Wahl, 1995: 28-29). Antingen uppfattas kvinnor som att vara en outnyttjad resurs 

eller så betraktas de som en annorlunda resurs som skiljer sig från den manliga normen. De 

anses aldrig vara en källa till maktresurs i arbetslivet oavsett likhet eller olikhet till männen, 

de anses bara som en resurs i det redan etablerade mansdominerade maktsystemet (Wahl, 

1995).  

 

Mycket av det som Wahl skriver om i sin bok är baserat på forskning och studier som gjordes 

under mitten på 1900-talet och framåt. Eftersom det ligger väldigt nära i tiden så tror jag att 

man kan tillämpa mycket av hennes studier på kvinnliga chefer i dag. Men det man får ha i 
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åtanke är att Wahl skriver om kvinnor som en generell grupp och inte på individnivå. Därför 

tror jag att det kan variera beroende på vad man har för personlighet och hur man agerar 

utefter det i sin chefsroll. Jag vill därför upplysa läsaren om detta för att inte dra alla kvinnor 

över en kam, trots att det är mansdominerat och trots att det föreligger diskriminering idag 

finns det ändå vissa kvinnor som lyckas ta sig igenom glastaket utan att till exempel tona ned 

sin kvinnlighet.  

3.2 ”The Tokens” 

Beroende på hur stor en minoritet eller majoritet är inom en organisation så har det betydelse 

för hur gruppen behandlas menar Kanter. Hur kvinnor behandlas inom en mansdominerad 

bransch handlar om en strukturell effekt av kvinnors situation som en minoritet. Kvinnor som 

sitter ensamma på högre chefspositioner kan kallas för en ”token” enligt Kanter. Det innebär 

att kvinnor har en symbolisk ställning och detta har enligt Kanter tre effekter. Effekterna är att 

man är synlig i sin roll, att det medför kontraster inom organisationer och skapar assimilation 

eftersom kvinnor bedöms utifrån en generell stereotyp om kvinnor (Kanter, 1977: 206-242).  

 

Som kvinna i en mansdominerad organisation blir man mer synlig och märks av mer än 

männen. Detta kan både vara positivt och negativt, men de flesta kvinnor upplever detta som 

stressande enligt Kanter. De betraktas som en symbol för vad kvinnor är kapabla till att utföra, 

de representerar inte bara sig själva som en individ utan kvinnor i allmänhet. Kvinnor i en 

symbolisk ställning måste ofta prestera bättre än män för att deras kompetens ska 

uppmärksammas. Kanter menar alltså att det är utseendet som märks och inte hennes 

kompetens kopplat till att vara ”the token” (Kanter, 1977: 206-242). En annan effekt av att 

vara synlig som kvinna är att man ofta är rädd för att prestera bättre och därmed överglänsa 

männen omkring dem. Kvinnor vill inte verka för aggressiva då detta ofta inte är välkommet. 

Att vara synlig innebär att kvinnorna måste hitta ett sätt att uppnå bra resultat, men bara till en 

viss nivå så att de inte överglänser männen och riskerar hela gruppens acceptans (Kanter, 

1977).  

 

De kontraster som följer av att vara kvinna innebär att majoriteten av de män som inte är 

medvetna om sin egen kultur har ett visst synsätt när kvinnorna kommer in i gruppen. Männen 

reagerar ofta negativt eftersom de är rädda för att förlora sin kultur och följden av detta blir att 

de ofta förstorar skillnaden mellan majoriteten män och minoriteten kvinnor (Kanter, 1977). 
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Männen vill visa för kvinnan att deras kultur är dominant och att hon måste acceptera dessa 

förhållanden för att kunna delta. Ibland kan detta innebära att kvinnor blir helt utelämnade i 

mer informella situationer som har stor betydelse för arbetet (Kanter, 1977). Kvinnorna blir 

också ofta testade för hur stor deras lojalitet är mot majoriteten män. Detta kan bland annat 

betyda att de inte är lika lojal mot andra kvinnor för att de tror att de ska bli mer accepterade 

av sina manliga arbetskamrater. Kvinnan kan i detta fall bli som en ”grindvakt” där hennes 

roll blir att omöjliggöra att fler kvinnor kommer in i gruppen (Kanter, 1977: 206-242). Ett 

annat test av lojalitet är att låta majoriteten män göra narr om minoriteten kvinnor utan att 

bestrida mot detta och genom att inte protestera mot t ex sexistiska skämt visar man att man 

faktiskt har ett sinne för humor även om man är kvinna. Ett tredje test av lojalitet är att helt 

enkelt visa tacksamhet för att ha fått möjligheten att komma så långt, som andra kvinnor inte 

har fått chansen att göra. För skulle man visa missnöje eller en framåtanda att komma längre 

betraktas detta som att man är otacksam och illojal mot majoriteten (Kanter, 1977).  

 

Enligt Kanter kan ”the tokens” aldrig vara individer eftersom de är för få för att kunna vara 

det, vilket skapar assimilation. Kvinnor bedöms alltid utifrån stereotyper och generaliseringar 

om kvinnor, vilket leder till att ”the tokens” görs lika och man ser varje kvinna som en 

representant för alla kvinnor i allmänhet. Detta gör att kvinnor lätt kan hamna i förutbestämda 

roller och kan misstas för att vara sekreterare, kontorsassistenter, fruar eller älskare på 

affärsresor när de egentligen sitter på ledande befattningar inom organisationen (Kanter, 

1977: 206-242). Det finns vissa roller som bedöms vara lämpliga för kvinnor inom 

organisationer och stereotypen av kvinnor gör att det är vanligt att man ser kvinnor som en 

”förföreska” eller ”maskot”. Som denna stereotyp erbjuds man en plats i organisationen, men 

det hämmar kvinnors möjligheter att klättra i hierarkin avsevärt. Det kan t ex handla om olika 

behandling vid rekrytering då högre chefer använder dessa stereotyper om vad som är 

kvinnligt och manligt i deras bedömningar (Kanter, 1977). Beslut om befordran och 

karriärmöjligheter är därför grundade på dessa stereotypa föreställningar om vad som är 

kvinnligt och manligt, istället för att bedöma individer utefter personlighet. Det spelar även 

stor roll vad övriga manliga kollegor tycker om att anställa en kvinnlig chef och vad de anser 

är de rätta egenskaperna för att vara chef. Detta gör att det är svårare för kvinnor att påverka 

sin situation eftersom männen har den avgörande rollen och bestämmer vad som kommer att 

ske (Kanter, 1977).  

 



 

 10 

Kanters teorier är från 1970-talet och en del av hennes teorier kan verka något förgångna i 

dag. Till exempel det hon skriver om att kvinnor i organisationer ofta skulle misstas för 

sekreterare, fruar eller älskare. Det tror jag inte gäller i dagens svenska samhälle på samma 

sätt som det kanske gjorde förr i tiden. Det finns även fler kvinnor i organisationer idag 

jämfört med hur det såg ut på 1970-talet och det är inte alls ovanligt eller konstigt att kvinnor 

har chefsbefattningar. Men trots detta så är Kanters teori relevant eftersom ”the token” 

fortfarande lever kvar i organisationer. Kvinnor är fortfarande en minoritet på ledande 

befattningar vilket gör att de blir mer synliga och det kan fortfarande ske kontraster eftersom 

många män är rädda för att förlora sin kultur när det träder in fler kvinnor i organisationer. 

Dessutom sker det fortfarande assimilation eftersom kvinnor blir bedömda utifrån stereotypen 

och generaliseringar om kvinnor.   

3.2 Det dramaturgiska perspektivet   

Erving Goffman menar att det sociala samspelet kan studeras som om det handlade om 

skådespelare som utför en roll på en scen inför publik. Goffman delar in uppträdandet i rollen 

i tre delar och den första delen kallar han för inramningen, ”the setting”. I inramningen ingår 

rekvisitan som används vid agerandet, vilket skulle kunna vara möbler eller andra 

dekorationer. Den andra delen i uppträdandet innefattar den personliga fasaden där t ex 

kläder, kön, ålder, storlek och utseende, hållning, tal mönster, ansiktsuttryck, gester eller 

liknande ingår. Den tredje är själva uppträdandet och olika stilar ”manér” där den agerandes 

sociala status återges (Goffman, 1974: 25-31). Manér talar om vilken roll den agerande tänker 

spela i situationen. Enligt Goffman kan ett överlägset och aggressivt manér tyda på att den 

agerande vill vara den person som tar initiativ och styr situationens samspel. Ett ödmjukt och 

undergivet manér ger istället intryck av att den agerande tänker låta sig styras av andra eller 

att personen i fråga åtminstone kan tänkas göra det menar Goffman (1974). Människan väntar 

sig att det finns en likhet mellan uppträdandet och olika stilar ”manér” och att det finns 

skillnader i social status mellan de integrerande individerna. Detta uttrycks då enligt Goffman 

genom att man uppträder olika i dessa manér och utifrån en förväntad roll (Goffman, 1974: 

25-31).  

 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv på social interaktion utgör ett bra hjälpmedel för 

att beskriva och förstå hur kvinnliga chefer spelar sin chefsroll och anpassar sig till en viss 

publik. I chefsrollen förutsätter man att publiken som i mitt fall skulle kunna vara de andra 
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manliga kollegorna och den övriga personalen på företaget ska ta en på allvar som kvinnlig 

chef (Goffman, 1974). De måste tro på den personen som leder dem och att hon har de 

egenskaper som hon påstår att hon har, samt att den arbetsuppgift hon utför kommer få de 

följder som man tror ska gälla och att allt verkar vara på det sätt som de framställs att vara 

(Goffman, 1974). Men om man börjar tvivla på sin egen roll kan det göra så att de som ser på 

börjar tvivla på om man är den man utger sig för att vara. Då är det vanligt att man sätter på 

sig en så kallad mask och går in i en roll som dessa människor tror att man ska vara i den 

situationen för att inte avslöja den riktiga personen bakom masken menar Goffman (1974: 25-

31). På detta sätt kan man säga att masken representerar den uppfattning som vi har bildat om 

oss själva och den roll vi försöker att leva upp till. Masken blir vårt sannare jag och det jag 

som vi vill vara i den situationen menar Goffman (1974: 25-31). Uppträdandet i rollen blir 

som en fasad för personens agerande i situationen och ett sätt för publiken att kunna förstå 

det. Individen använder fasaden som ett verktyg för att medvetet eller omedvetet uttrycka sig i 

rollen menar Goffman (1974). Jag har valt att använda mig av Goffmans teori för att försöka 

tolka hur kvinnliga chefer skulle kunna agera i sin yrkesroll. Det behöver alltså inte betyda att 

det är så här det går till i verkligheten, men det kan vara intressant att se om det finns några 

likheter och skillnader utifrån mitt empiriska material.  

4. Metod och data 

Under det här avsnittet presenteras och motiveras mitt val av metod och hur jag gick tillväga 

vid urval, datainsamling och analys av materialet.   

4.1 Val av metod 

I valet av metod bestämde jag mig för att använda en kvalitativ forskningsstrategi. Detta föll 

sig naturligt eftersom syftet med uppsatsen var att ta reda på hur kvinnliga chefer uppfattar 

och tolkar sin sociala verklighet och roll. Med kvalitativ forskning kan man lägga mer vikt vid 

ord och hur mening skapas vid insamling och analys av data. Man kan arbeta deduktivt med 

utgångspunkt från teorin men också induktivt genom att tillåta materialet att ”svara tillbaka” 

och säga emot teorin (Bryman, 2011: 40-41). Därför ansåg jag att det var den bästa metoden 

för min uppsats. Kvalitativ forskning intresserar sig för människors meningsskapande och den 
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innebörd de lägger i sociala fenomen till skillnad från kvantitativ forskning som intresserar sig 

mer för att förklara orsakssamband mellan mätbara variabler. Det intressanta i kvalitativ 

forskning är vilka termer som används och vilken betydelse dessa termer har för 

respondenten. I kvalitativ forskning kan man använda sig av flera olika metoder som t ex 

Etnografi/deltagande observation, fokusgrupper, diskurs- och samtalsanalys, kvalitativ analys 

av texter och dokument eller kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011: 344). Jag valde att 

genomföra intervjuer, vilket jag redogör för nedan.  

4.1.1 Intervjuer  

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod eftersom jag är intresserad av 

att förstå hur individer själva tänker kring sin identitet och hur de känner i förhållande till att 

vara chefer. När jag använder mig av intervjuer som metod kan jag lättare förstå hur kvinnliga 

chefer resonerar och själva tolkar sin situation genom att höra dem berätta om detta med egna 

ord (Aspers, 2011: 139).  

 

Det finns olika former av intervjuer och de vanligaste är strukturerade intervjuer, 

semistrukturerade intervjuer, ostrukturerad intervju, intensivintervju, kvalitativ intervju, 

djupintervju, fokuserade intervjuer, fokusgrupper, gruppintervju, muntlig historieintervju eller 

livsberättelseintervju (Bryman, 2011: 206). Jag valde att använda mig av semistrukturerade 

intervjuer och då har man ett antal tydligt angivna frågor som man ställer, men man kan även 

följa upp de svar som den man intervjuar ger. På så sätt finns ett visst utrymme för att få igång 

en fråga och det skapas en form av dialog. I en semistrukturerad intervju ställer forskaren sina 

frågor men ger samtidigt intervjupersonen möjlighet att svara fritt inom vissa ramar. 

Forskaren har utgått från sin horisont och sina frågor, men det finns ändå goda möjligheter för 

den som blir intervjuad att lyfta fram sitt perspektiv. Den här ansatsen kan både vara induktiv 

och deduktiv då den ger utrymme både för forskarens egna frågor (teorin) och för 

intervjupersonens egna perspektiv (empirin) (Aspers, 2011: 143). I mitt fall uppstod just ett 

sådant växelspel mellan teori och empiri.  

4.2 Urval och datainsamling 

Vid urval och datainsamling föll det på ett målinriktat bekvämlighetsurval då dessa personer 

hade möjlighet att medverka under kort varsel och passade in på profilen för att kunna besvara 

forskningsfrågan (Bryman, 2011: 194-196). Enligt mitt syfte sökte jag kvinnor som också var 
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chefer inom mansdominerade yrken. Jag fick via en nära familjemedlem mailkontakt med fem 

kvinnliga chefer som arbetar inom mansdominerade yrken och informerade dem om 

forskningsfrågan. Alla kvinnorna blev intresserade och ville ställa upp på intervju och då 

informerade jag om de fyra forskningsetiska principerna. Enligt Vetenskapsrådet (1990) 

innefattar de forskningsetiska principerna ett informationskrav om intervjupersonernas 

deltagande och villkor, samt att deras deltagande är frivilligt och när som helt kan avbrytas. 

Det innefattar även ett samtyckeskrav om att de som medverkar ska ha möjlighet att själva 

bestämma på vilka villkor de vill delta och ett konfidentialitetskrav vilket innebär att 

undersökningen är anonym och att ingen information som kan avslöja intervjupersonen eller 

företaget kommer att användas i uppsatsen. Det innefattar även ett nyttjandekrav vilken 

betyder att uppgifter om intervjupersonen eller annan information från undersökningen inte 

får användas i annat syfte än för själva uppsatsens. Alla intervjupersoner blev även 

informerade om att de har möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen och få reda på 

forskningsresultatet (Vetenskapsrådet, 1990). För att ge en reflektion kring mina egna etniska 

överväganden så dök det upp en situation under en av intervjuerna där en av kvinnorna 

frågade mig om jag kunde berätta vilka de andra intervjupersonerna var. Detta gjorde hon av 

ren nyfikenhet eftersom hon tyckte att det kunde vara intressant att veta om hon kände någon 

av de andra kvinnorna som blev intervjuade. Detta är självklart helt förståeligt, då jag själv 

antagligen hade ställt samma fråga. Först blev jag osäker på om det inte spelar någon roll om 

jag berättar vilka de andra intervjupersonerna var, men jag bestämde mig för att inte ge ut den 

informationen och följa Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav. Dock säger inte 

konfidentialitetskravet något om att man inte får ge ut information till intervjupersonerna om 

de övriga deltagarna i undersökningen. Men eftersom man inte får ge ut någon information 

som kan avslöja intervjupersonerna eller företagen så tolkade jag det ändå på det viset att det 

var bäst att hålla det helt konfidentiellt även deltagarna emellan.  

 

Jag bestämde möte med två av intervjupersonerna och bokade tid för telefonintervju med de 

andra tre, då dessa inte hade möjlighet att träffas under så kort tid (Ahrne & Svensson, 2011: 

44-46). Den första intervjun var per telefon och ägde rum 20/11-14 med en kvinnlig Vice VD 

inom sjöfartsbranschen från Göteborg. Den andra intervjun skedde också över telefon och 

ägde rum den 23/11-14 med en kvinnlig Partner/Mentor inom Revisionsbranschen från 

Stockholm. Den tredje intervjun ägde rum 27/11-14 med en kvinnlig VD för ett börsnoterat 

företag inom Elektronikindustrin på respondentens kontor i Stockholm. Den fjärde intervjun 

var över telefon och ägde rum 4/5-14 med en kvinnlig Delägare/Chef inom Finansbranschen 
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från Göteborg. Den femte och sista intervjun ägde rum 5/5-14 med en kvinnlig HR Chef inom 

Konsultbranschen på respondentens kontor i Stockholm.  Alla telefonintervjuerna tog ca 30 

minuter att genomföra, men med de två respondenterna som jag träffade på kontoret tog 

intervjun mellan 45 – 60 minuter. Anledningen till att tiden skiljer sig mellan intervjuerna tror 

jag beror mycket på att en del hade mer att säga än andra men också för att ett möte skapar en 

bättre dialog och bemötande än vid telefonintervjuer (Bryman, 2011: 433). Alla intervjuer var 

dock väldigt givande och jag fick ut riktigt bra information till min forskningsfråga. 

Kvinnorna som jag intervjuade är mellan 40 och 60 år och har alla en svensk nationalitet och 

en akademisk utbildning i grunden. Vid genomförandet av intervjuerna använde jag mig av en 

semistrukturerad frågeguide som var indelad i tre kategorier med ett antal underfrågor som 

ställdes till samtliga respondenter (Se bilaga 1). Jag spelade även in alla samtal under 

intervjuerna för att underlätta vid bearbetning och analys av materialet (Ahrne & Svensson, 

2011: 52-56).  

4.3 Analys av data  

Vid analys av data lyssnade jag igenom alla samtalen och transkriberade intervjuerna. 

Transkriberingen utfördes ordagrant och tog sammanlagt ca 5 timmar att genomföra och 

genererade omkring 15 sidors text. Den transkriberade texten var sedan det arbetsmaterial 

som jag använde vid kodning och ytterligare analys (Aspers, 2011: 155- 159). Jag använde 

min intervjuguide som mall för att dela in intervjupersonernas svar under uppsatsens 

frågeställningar. Jag valde att koda intervjupersonernas svar med var sin färg för att enklare 

kunna se vem som hade sagt vad under varje fråga (Aspers, 2011: 167- 185). Därefter tolkade 

jag och jämförde respondenternas svar under varje kategori och sammanställde mitt resultat 

genom att slå samman deras svar och välja ut vissa citat för att förtydliga deras resonemang i 

texten. Det som slog mig under tiden som jag transkriberade och kodade mitt material var att 

mycket av det som kvinnorna sa stämde överens med min teori.  

 

Till skillnad från kvantitativ forskning där reliabilitet och validitet är viktiga kriterier så är 

reliabiliteten inte så hög i kvalitativ forskning, vilket betyder att validiteten samtidigt är låg 

(Aspers, 2011: 253). När det handlar om kvalitativ forskning säger en del forskare att 

reliabilitet och validitet inte går att använda och därför kan man tala om tillförlitlighet och 

äkthet istället, vilket jag tror passar bättre i min studie. Tillförlitligheten innehåller fyra 

kriterier som är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 
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konfirmera. Äkthetskriterierna kontrollerar att analysen kan ge en rättvis illustration av det 

som studeras och om undersökningen hjälper de människor som medverkat att få en bättre 

förståelse för sin sociala situation. Samt om undersökningen har gjort det möjligt för 

deltagarna att förändra sin situation eller om de har fått bättre möjligheter att ta vid de 

åtgärder som krävs (Bryman, 2011: 354-357). Hade en annan forskare intervjuat samma 

personer som jag har gjort hade den kanske fått andra svar, eftersom människors svar beror 

mycket på situationen och vem som frågar. Jag har enbart intervjuat 5 personer vilket också 

påverkar reliabiliteten, då resultatet kanske hade blivit annorlunda om jag hade intervjuat fler 

personer. Men å andra sidan går kvalitativ forskning inte ut på att generalisera resultaten till 

hela populationen, utan snarare att fullödigt och djupgående få syn på något specifikt 

(Bryman, 2011: 39-46 ). 

5. Resultat 

Under det här avsnittet presenteras resultatet från undersökningen. Resultatet innefattar även 

en analys av materialet eftersom resultat och analys hänger samman i kvalitativ metod. 

Resultatet presenterar en sammanfattande beskrivning av intervjupersonernas svar, tendenser 

och mönster utifrån uppsatsens frågeställningar. Jag har även använt en del exemplifierande 

citat, som jag har kommenterat och kopplat till min teori.  

5.1 Hur identifierar de kvinnliga cheferna sig med 

sin chefsroll? 

5.1.1 Chefsrollen 

De kvinnliga cheferna förespråkade att kvinnor inte ska behöva tänka annorlunda i sin 

chefsroll från män, eftersom det bör handla om personlighet och inte vilket kön man har. Men 

när man arbetar inom ett mansdominerat yrke måste man ändå anpassa sig till sina manliga 

kollegor för att klara sig, menar de kvinnliga cheferna. Som manlig chef har man en annan 

respekt i sin yrkesroll, medan kvinnliga chefer behöver kämpa för att få respekt i sin yrkesroll 

berättade kvinnorna. Manliga chefer behöver inte anpassa sig på samma sätt som kvinnliga 
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chefer ibland måste göra i mansdominerade yrken vilket gör att kvinnor hamnar i underläge 

menar de kvinnliga cheferna.   

 
Jag har valt att anpassa mig till den manliga rollen, men jag säger inte att man måste. För mig 

var det inte ett svårt val, jag gjorde det inte till en jämställdhetsfråga, utan till hur man når bästa 

resultat fråga. (VD, Elektronikindustrin) 

 

Utmaningen är den omedvetna stereotypen för vad som är kvinnligt och manligt. Det måste bli 

strukturförändringar både internt och externt på företag för att kvinnor inte ska behöva anpassa 

sig (…) Om jag var manlig chef tror jag att jag hade kunnat vara mer mig själv. Alltså, inte 

fundera så mycket på vad man säger, hur man säger det och i vilka sammanhang man ska synas 

och inte synas. (HR Chef, Konsultbranschen)  

 

Män är svaga för häftig bilar, ju häftigare bil desto högre upp i hierarkin hamnar man. Som 

kvinna vill man bara ha funktionalitet, ta sig från punkt a till b. Har varit tvungen att haka på 

detta för att bli sedd och för att man ska anses vara någon person med status. Vilket är tråkigt, 

men man måste lära sig spelets regler för att man ska få vara med och påverka. Det gör att man 

hittar andra vägar att påverka för att få igenom sina åsikter och tankar. Man måste gå igenom en 

man för att få igenom det man har tänkt sig. Det är inte enkelt. (Vice VD, Sjöfartsbranschen) 

 

För att få igenom det man tycker är bra för företaget så innebär det att man måste lära sig de 

informella vägarna. Man måste finna allierade som tycker likadant, och har man lyckats förankra 

sin idé hos dessa personer innan man lägger fram den så går det lättare att genomföra. De 

allierade är oftast män, men även ibland kvinnor. (Delägare/Chef, Finansbranschen) 

 

Utifrån intervjupersonernas svar kan man se att det stämmer överens med den forskning som 

säger att de föreställningar man har av manliga och kvinnliga chefer bygger på de stereotyper 

som finns om vad som är manligt respektive kvinnligt (Kusterer, 2014). Stereotypen för den 

kvinnliga chefsrollen kopplas till den vänliga, lyhörda och empatiska typen och den manliga 

kopplas till den professionella, målinriktade och beslutsamma typen enligt Kusterer (2014). 

Enligt tidigare forskning så är karaktärsdragen för ett typiskt ”manligt chefsbeteende” att man 

handlar logiskt/rationellt, har en mer aggressiv framtoning, är exploaterande, strategisk, 

oberoende, konkurrensinriktad och är en ledare och beslutsfattare enligt Morgan (1999). 

Karaktärsdrag för ett ”kvinnligt chefsbeteende” är att man är intuitiv/emotionell, undergiven, 

empatisk, spontan, närande, samarbetsinriktad och en lojal medarbetare (Morgan, 1999). Det 

framgick inte lika tydligt vad de kvinnliga cheferna ansåg vara skillnaden mellan manligt och 

kvinnligt chefsbeteende. Men enligt citaten ovan så menade en av kvinnorna att om hon var 
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en man så skulle hon kunna ”vara mer sig själv” och inte fundera så mycket på vad hon skulle 

säga eller i vilka sammanhang man ska synas och inte synas. Och en av de andra kvinnliga 

cheferna menade att eftersom män ofta är svaga för materiella saker som till exempel ”häftiga 

bilar” så kan man som kvinna ibland behöva anpassa sig och haka på ett slags status spel för 

att bli accepterad bland de andra männen i toppen på företaget. Detta innebär alltså att kvinnor 

tvingas anpassa sig antingen genom att efterlikna sitt beteende efter männen eller genom att 

hitta andra vägar som gör att de får en viss status och respekt i sin chefsroll.  

 

Forskningen lyfter fram vikten av att ha förebilder (Kanter, 1977), men kvinnorna menar att 

de har saknat kvinnliga förebilder i sin karriär och nästan alla av dem menar att de har fått 

uppfinna allt i sin chefsroll på egen hand. Män har manliga chefsförebilder som de kan se upp 

till och använda som inspirationskälla, men kvinnliga chefer kan inte förhålla sig till dem på 

samma sätt menar kvinnorna.  

 

Jag funderade över kvinnliga förebilder. Och jag kom fram till att det har jag inte haft och det tror 

jag att jag har saknat. Jag har fått uppfinna allt själv. Män har manliga chefsförebilder och jag 

kan inte förhålla mig till dem på samma sätt som om det hade varit en kvinna. Så det hade jag 

önskat mig, då hade det nog varit enklare att känna sig tryggare i chefsrollen om man hade något 

att förhålla sig till. (Vice VD, Sjöfartsbranschen) 

 

Det som intervjupersonen säger här stämmer överens med den tidigare forskning som säger 

att det är vanligt att kvinnor känner sig isolerade i organisationer eftersom de saknar andra 

kvinnliga förebilder. Enligt teorin gör det att de känner sig stressade eftersom de behöver göra 

större ansträngningar än vad männen behöver göra för att komma in i grupper och nätverk 

som är viktiga i organisationen (Wahl, 1995).  

 

5.1.2 Professionell och privat roll  

För att förstå hur kvinnorna identifierade sig med chefsrollen ställde jag frågor om hur de 

skiljer mellan jobb och fritid, chefsroll och privat roll. Kvinnorna sa att det är viktigt att hitta 

en balans mellan jobbet och fritiden, men att det kan vara svårt att veta vart man ska dra den 

gränsen även om det finns en skillnad mellan den privata och professionella rollen. Det 

handlar om att göra medvetna val och bestämma sig för att på jobbet arbetar man och när man 

är hemma så gör man annat menar kvinnorna. Man måste lyssna på sig själv och inse sina 
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begränsningar och inte låta stress och annat ta över menar dem. Man måste vara tydlig och 

prioritera för sig själv och ju längre upp i hierarkin man kommer kan man påverka sin tid 

mycket mer berättar kvinnorna. Nästan alla kvinnorna kunde identifiera sig med sin chefsroll 

även om de skiljer på den privata och professionella rollen som framgår av citaten nedan.  

 

Svårt att skilja på detta, jag är lik mig själv, jag tar mycket space och pratar mycket. Men jag är 

inte VD privat. Min egen självkänsla och självförtroende har inte hängt ihop med det jag gör utan 

hur jag är själv. (VD, Elektronikindustrin) 

 

Ja jag kan identifiera mig med min yrkesroll. Jag har nog alltid varit en ledare och anser mig nog 

även vara det privat, sedan är det som jag sa tidigare annorlunda att vara på jobbet och hemma. 

(Partner/Mentor, Revisionsbranschen) 

 

Nej det kan jag inte. Det är en roll jag går in i. För mig är det två olika saker att vara chef, och att 

vara mig själv privat. Jag har en garderob när jag är på jobbet och en när jag är hemma. Brukar 

alltid byta om, det är mitt sätt att gå ur och in i en roll via mina kläder. (Vice VD, 

Sjöfartsbranschen) 

 

Det som framgår av citaten motsäger Goffmans teori till viss del, om att man sätter på sig en 

mask när man går in i en roll. Detta för att masken då representerar den uppfattning som vi 

har bildat om oss själva i den roll vi försöker leva upp till. Masken blir det ”sanna jaget” på 

arbetsplatsen och uppträdandet i rollen blir en fasad för individens handlande i situationen och 

ett sätt för de personer som ser på att kunna definiera den (Goffman, 1974: 25-31). Kvinnorna 

menar istället att de går in i en roll på jobbet, men de egenskaper de har i rollen stämmer ändå 

överens med hur de är privat. Det handlar egentligen bara om att namnet på yrket utmärker en 

viss roll, inte att det skulle vara ett falskt jag mot hur de är privat. Dock är det inte troligt att 

kvinnorna skulle svara att de bara spelar en roll på jobbet och att de tar på sig en falsk mask 

som motsäger hur de är privat. Även om en av de kvinnliga cheferna svarar att det är två olika 

saker för henne att vara chef och sig själv privat så förklarar hon det mer utifrån hur hon klär 

sig, vilket stämmer överens med Goffmans teori om ”den personliga fasaden” där han talar 

om kläder som en form av rekvisita när man går in och ut ur olika roller (Goffman, 1974: 25-

31).  
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5.2 Hur påverkas de kvinnliga chefernas 

chefsidentitet av att arbeta i ett mansdominerat 

yrke? 

5.2.1 Kvinnlig chef i en symbolisk ställning  

Fördelarna med att vara kvinnlig chef i en mansdominerad bransch kan även vara nackdelar 

utifrån kvinnornas bedömning, det beror på hur man väljer att se det menar dem. Några av 

kvinnorna säger att fördelarna är att man är synlig, att man får uppmärksamhet och 

bekräftelse. Nackdelarna med detta är att man inte talar samma språk som männen i alla lägen 

och om man vill framföra ett budskap är det lätt att man blir överkörd menar de kvinnliga 

cheferna. Därför måste man lära sig spelets regler och hitta andra vägar för att få fram sina 

åsikter och dessa vägar brukar då ofta vara genom att gå via en man berättar dem. Kvinnor 

kan ha vissa frågor som de tycker är viktiga till skillnad från männen och då blir det ibland 

svårt att få igenom dem eftersom det är manlig dominans. Detta gör att det är viktigt att man 

skaffar sig manliga bundsförvanter som kan förmedla det budskapet som man vill få fram 

menar kvinnorna.  

 

Det finns två saker med att vara ensam kvinna, det är svårt att bli lyssnad på för att man förväntas 

vara den lilla söta människan och man syns mycket mer än männen eftersom man är ensam kvinna 

(…) och det är fortfarande olika språkbruk om en kvinna och en man har gjort samma sak, en man 

är framåt och en kvinna är istället för påstridig. Samma uppträdande är olika och man har olika 

språkbruk. När jag säger en sak är det inte okej, men när en man säger det är det okej. (Vice VD, 

Sjöfartsbranschen) 

 

Ett problem är talanger, män bedöms utifrån vad man har presterat och egenskaper. Kvinnor 

bedöms bara utifrån vad man har presterat. Man utvärderar kvinnor på ett annat sätt, ju mer man 

kan synliggöra saker kan man försöka tackla problemen. Det som är en nackdel för en kvinna är 

en fördel för en man. Egenskaper värderas på olika sätt, genom stereotypen för kvinnor och män. 

(HR Chef, Konsultbranschen)  

 

Fördelar är att man syns, folk kommer ihåg en, man får alltid space. Kvinnor blir ofta valda till att 

bli den som presenterar, det gäller att man vänder detta till sin fördel. Sekreterare har en 

maktposition, den som skriver protokollet har en makt. Männen tycker att det är jättebra att slippa 

detta, men de fattar inte att det ger mig ett maktspråk (…) Tänker taktiskt hela tiden för då 

utvecklas jag och får mer kompetens, jag använder männen för att jag ska bli bättre på det jag 

gör. (VD, Elektronikbranschen) 
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Jag tycker att det är en nackdel att man blir mer uppmärksammad. Men det hade kunnat vara en 

fördel om det hade varit en bättre struktur, men så är det inte. Man är i ett konstant underläge i de 

frågor man driver och hur man blir lyssnad på. Man måste anpassa vad man säger och vilka 

frågor man ställer och hur man driver saker. (HR Chef, Konsultbranschen) 

 

Enligt teorin kan kvinnor till exempel hamna i en symbolisk ställning som Kanter (1977: 206-

242) kallar för ”the token”. Effekten av detta är att man är synlig i sin roll, att det medför 

kontraster inom organisationer och skapar assimilation (Kanter, 1977). Detta visar sig också 

tydligt utifrån de kvinnliga chefernas svar eftersom de menar att man sticker ut mer som 

kvinna i mansdominerade organisationer. Detta kan både vara positivt och negativt, men de 

flesta kvinnor upplever detta som stressande enligt Kanter (Kanter, 1977). Vissa av kvinnorna 

upplevde det som positivt eftersom de kan ta mer plats, men några tyckte att det var negativt 

eftersom de menar att det inte spelar någon roll då de ändå är i underläge. Kanter menar att 

kvinnor betraktas som en symbol för vad kvinnor är kapabla till att utföra, de representerar 

inte bara sig själva som en individ utan kvinnor i allmänhet. Kvinnor i en symbolisk ställning 

måste ofta prestera bättre än män för att deras kompetens ska uppmärksammas. Kanter menar 

alltså att det är utseendet som märks och inte kvinnans kompetens kopplat till att vara ”the 

token”, istället bedöms de alltid utifrån stereotyper och generaliseringar om kvinnor (Kanter, 

1977). Detta framgick även från citaten ovan då kvinnorna menar att egenskaper värderas på 

olika sätt och att deras arbete undervärderas till skillnad från männen vilket innebär att de 

måste anstränga sig mer för att bli uppmärksammade.  

 

5.2.2 Kvinnlig chef i ett mansdominerat yrke   

Nästan alla kvinnorna upplever att de har påverkats av att vara chef i ett mansdominerat yrke 

på ett eller annat sätt. En del menar att det har påverkat ledarskapet då man måste anamma ett 

”manligt” beteende genom att man måste vara mer rak och tydlig, andra menar att det bara har 

påverkat hur de jobbar för att få fram deras åsikter. Några ansåg dock att det inte påverkar 

ledarskapet och att de inte behöver anpassa sig till ett ”manligt beteende” utan att de försöker 

vara så tydliga som möjligt i deras chefskap utifrån sig själva. Men nästan alla var ändå 

överens om att det har betydelse för deras arbete på ett eller annat sätt.  

 

Absolut det har påverkat mitt ledarskap att arbeta i ett mansdominerat yrke. Kvinnligt ledarskap i 
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sig är väldigt format av de strukturer som vi har i samhället. Det är påpassat vad man säger och 

vad man gör, det blir mycket mer laddat för kvinnor än för män. Det blir man klart påverkad av 

omedvetet eller medvetet. (HR Chef, Konsultbranschen)  

 

Det har inte påverkat mitt ledarskap. Har alltid försökt vara mig själv och inte anpassa mig till 

den manliga rollen, utan vara tydlig i min kvinnlighet och i mitt chefskap utifrån mig själv. 

(Partner/Mentor, Revisionsbranschen) 

 

Det som framgår av det ena citatet ovan stämmer överens med teorin som säger att kvinnliga 

chefer var en minoritet förr i tiden och utsattes för olika faktorer som gjorde att de behövde 

anpassa sig till ett ”manligt beteende” (Kanter, 1977). Problemet då var att det fanns för få 

kvinnor på ledande befattningar för att de skulle kunna utveckla sitt eget chefsbeteende 

(Wahl, 1995: 16-17), vilket stämmer överens med en av de kvinnliga chefernas svar om att 

kvinnligt ledarskap är format av samhällets mansdominerade strukturer. Men från det andra 

citatet framgår det att den kvinnliga chefen inte har låtit sitt ledarskap påverkas av 

mansdominansen utan att hon har försökt vara sig själv rakt igenom och vara tydlig i sin 

kvinnlighet. Detta motsäger teorin och det kan bero på att mycket av det som Kanter och 

Wahl skriver om kommer från undersökningar som gjorts under mitten av 1900-talet då 

kvinnor inte hade samma förutsättningar som de ändå har idag. Som tidigare nämnt som kritik 

mot teorin, så handlar deras teorier mycket om generaliseringar om kvinnor och i det här fallet 

visar det sig tydligt att det inte bara handlar om kön utan även individers olika personligheter.  

 

Kvinnorna berättade för mig att de största problemen med att vara kvinnlig chef i en 

mansdominerad bransch är olika härskartekniker som man utsätts för. Man får inte all 

information vid alla möten, man förväntas vara mer som en dekoration och man betraktas som 

icke kompetent menar dem. Problemet i det här är att kvinnor ofta ursäktar sig mer än vad 

männen gör och detta gör att man sänder ut en viss osäkerhet säger dem. För att tackla dessa 

problem går många av kvinnorna via tredje part, som ofta är andra män för att skaffa sig 

allierade. Det är också viktigt att man bevisar sin kompetens och försöker tänka på vad som är 

bäst för en själv och strunta i vad alla andra ska tycka i dessa lägen, menar kvinnorna.  

 

Härskartekniker. Man får inte all information, man blir helt nedgjord när man kommer med en 

idé. Väldigt mycket sådant. Man är en dekoration, man förväntas vara en viss roll som kan vara 

frustrerande. Min metod är att gå via tredje part, är det viktigt för mig eller för företaget. Då kan 

jag köpa det om det är viktigt för företaget. Om några år kanske jag är lite säkrare och vågar säga 

rakt ut att det var min idé. (Vice VD, Sjöfartsbranschen) 
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Jag har lite grann fått anamma ett manligt beteende. Jag har fått lära mig att vara rak och tydlig i 

styrelserum och förhandlingsrum. Jag brukar kalla det att jag har avkönat mig, jag kör inte på att 

vara kvinnlig. Professionellt rakt igenom. Det är inga problem att vara kvinnlig chef i 

mansdominans, men jag har fått lära mig spelet. Vill man någonting så tar man för sig. 

(Delägare/Chef, Finansbranschen) 

 

Det som intervjupersonerna beskriver här stämmer överens med teorin som säger att männen 

vill visa för kvinnan att deras kultur är dominant och att hon måste acceptera dessa 

förhållanden för att kunna delta. Ibland kan detta innebära att kvinnor blir helt utelämnade i 

mer informella situationer som ofta har stor betydelse för arbetet (Kanter, 1977). Det som en 

av intervjupersonerna nämner om att hon har ”avkönat sig” kan man koppla till Wahls studier 

som säger att för att försöka hindra att föreställningar om kvinnliga och manliga stereotyper 

påverkar de kvinnliga chefernas arbete kan kvinnor ibland använda sig av könsneutrala 

strategier för att hävda att kön inte gör någon skillnad på ledande befattningar (Wahl, 1995). 

För att få trovärdighet som chef så försöker de kvinnliga cheferna då spela ned betydelsen av 

kön. Att vara könsneutral innebär att man inte anpassar chefsrollen till ett visst kön, utan 

försöker vara så neutral och professionell som möjligt (Wahl, 1995). Det intressanta här är att 

intervjupersonen ställer att ”vara kvinnlig” mot att vara ”professionell rakt igenom”. Detta 

stämmer överens med teorin om kvinnliga och manliga karaktärsdrag i chefspositioner 

(Morgan, 1999) eftersom den kvinnliga chefen kopplar att vara ”professionell rakt igenom” 

med ett manligt chefsbeteende.  

 

5.2.3 Kvinnodominerat eller mansdominerat?  

Kvinnorna sa att de trodde att det skulle vara skillnad om de hade arbetat i ett 

kvinnodominerat yrke, men de var alla överens om att detta inte heller hade varit det ultimata. 

Det hade varit ett helt annat ledarskap, ett annat spel och många av kvinnorna trodde att man 

lätt kan bli ”stucken i ryggen” av andra kvinnor. De flesta av kvinnorna föredrog faktiskt att 

arbeta i ett mansdominerat yrke, men menade att en blandning av båda könen hade varit det 

ultimata. Men framförallt borde det bli fler kvinnliga chefer i samhället, för i dag är det 

alldeles för få sa kvinnorna. Det intressanta här är att kvinnorna säger att de hellre arbetar 

inom ett mansdominerat yrke, vilket är överraskande och strider mot vad man kunde förvänta 

sig utifrån min teori. Teorin utgår ifrån att det borde vara jämställt, alltså en jämnare 
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blandning av könen, inte mer eller mindre av den andra och detta håller kvinnorna med om. 

Men om de fick välja att arbeta i en mansdominerad eller en kvinnodominerad bransch, så 

hade de ändå valt den mansdominerade. En anledning till detta kanske kan bero på att 

kvinnorna upplever att kvinnor inte stöttar varandra lika mycket sinsemellan, vilket framgår 

av citaten nedan.  

 

Det sämsta är att kvinnokollektivet inte supporterar andra kvinnor som gör karriär. Kvinnor 

förstör för andra kvinnor omedvetet. Det sämsta är att kvinnor talar illa om andra kvinnor, vilket 

också är ett skäl till att vissa kvinnor väljer bort att bli chef. (VD, Elektronikbranschen) 

 

Det hade blivit ett annat spel i ett kvinnodominerat yrke. Då hade jag fått lägga om min stil. Som 

kvinna kan man inte sticka ut, man måste få med alla på båten. Man hade inte kunnat peka med 

hela handen för då får man ofta kvinnor som sticker en i ryggen. Handen på hjärtat så gillar jag 

nog mer den mansdominerade, men självklart hade en bättre mix mellan kvinnor och män varit det 

optimala. (Delägare/Chef, Finansbranschen) 

 

Jag tror nog inte att det hade varit så bra det heller. Kvinnor kan nästan vara värre än män i 

vissa lägen. Man vill inte ta konflikter och man grupperar sig istället. (Partner/Mentor, 

Revisionsbranschen) 

 

Utifrån intervjupersonernas svar kan man se att det stämmer överens med teorin då kvinnor 

ofta blir testade för hur stor deras lojalitet är mot majoriteten män. Detta kan bland annat 

betyda att de inte är lika lojal mot andra kvinnor för att de tror att de ska bli mer accepterade 

av sina manliga arbetskamrater. Kvinnan kan i detta fall bli som en ”grindvakt” där hennes 

roll blir att omöjliggöra att fler kvinnor kommer in i gruppen (Kanter, 1977: 206-242). Teorin 

tar inte upp något om hur det är att arbeta i ett kvinnodominerat yrke, men med tanke på de 

kvinnliga chefernas svar kan man kanske dra vissa eventuella förmodanden om hur det skulle 

kunna vara.  

 

Kvinnorna har blandade åsikter kring om de har sett en utveckling och förändring när det 

kommer till jämställdhet under åren som de har varit chefer, men de är alla överens om att det 

går väldigt långsamt. En del av dem säger att det beror mycket på vilken VD man har, att det 

är skillnad och att det ändras med generationer, men att om takten fortsätter som den gör nu så 

kommer det ta lång tid innan det blir jämställt. Men de är alla glada för den yngre 

generationen kvinnor som tar för sig mer och är kaxigare. Dock är det fortfarande olika 
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språkbruk mellan män och kvinnor som gör att det bromsar kvinnors chanser att ta sig fram 

inom organisationer säger de kvinnliga cheferna. Den tidigare forskningen och teorin kan 

styrka det kvinnorna säger då det fortfarande är få kvinnor som sitter på ledande positioner i 

samhället och även om kvinnor utbildar sig och skaffar sig den kompetens som krävs, räcker 

det ändå inte till (UNRIC, 2014). De kvinnliga cheferna menade på att ett effektivt sätt att 

försöka få in mer kvinnor på chefspositioner i samhället skulle kunna vara genom kvotering 

som framgår av citatet nedan.  

 

Jag tror tyvärr inte att det kommer förändras om man inte inför kvotering. Det kommer inte lösa 

sig av sig själv. Maktstrukturerna är för starka och man lurar sig själv om man tror att det ska 

förändras bara sådär. Det är för stort motstånd uppifrån toppen. Värderingar om kvinnor och 

män gör att det blir svårt, strukturen i samhället måste förändras. (HR Chef, Konsultbranschen)   

6. Slutsats & Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen var att tolka och förstå hur kvinnliga chefer i mansdominerade 

yrken handskas och ser på sin chefsroll. Genom uppsatsens frågeställningar har jag nu lyckats 

få en närmare förståelse för hur de kvinnliga cheferna identifierar sig med sin chefsroll och 

hur deras chefsidentitet kan påverkas genom att arbeta i ett mansdominerat yrke.  

 

Vad gäller min första frågeställning om hur de kvinnliga cheferna identifierar sig med sin 

chefsroll så framgick det att kvinnorna ansåg att chefsrollen inte bör definieras utifrån vilket 

kön man har utan att det handlar om individens personlighet. Men inom ett mansdominerat 

yrke kan man som kvinnlig chef tvingas anpassa sig till sina manliga kollegor för att klara sig. 

Detta beror på att man som kvinna behöver kämpa mer för att få respekt i sin chefsroll. 

Manliga chefer har redan en annan respekt eftersom chefsrollen förknippas med män och inte 

med kvinnor utifrån normen för vad som anses vara kvinnlig och manligt i samhället. Dock 

framgick det inte lika tydligt vad de kvinnliga cheferna ansåg vara skillnaden mellan manligt 

och kvinnligt chefsbeteende. Tidigare forskning karakteriserar ett ”manligt chefsbeteende” 

utifrån att männen ofta handlar logiskt/rationellt, har en mer aggressiv framtoning, är 

exploaterande, strategisk, oberoende, konkurrensinriktad och är en ledare och beslutsfattare. 

Ett ”kvinnligt chefsbeteende” innebär istället att man är intuitiv/emotionell, undergiven, 
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empatisk, spontan, närande, samarbetsinriktad och en lojal medarbetare (Morgan, 1999). Jag 

fick dock uppfattningen om att intervjupersonerna kunde karaktäriseras med både ett så kallat 

”manligt chefsbeteende” och ett ”kvinnligt chefsbeteende”. De är alla tuffa karriärs kvinnor 

som är bekväma i sin yrkesroll och är stolta över sig själva. Men eftersom de arbetar inom 

mansdominerade yrken så tvingas de ibland anpassa sig antingen genom att efterlikna sitt 

beteende efter männen eller genom att hitta andra vägar som gör att de får en viss status och 

respekt i sin chefsroll. Kanter (1977) talar om vikten att ha förebilder inom organisationer, 

men de kvinnliga cheferna berättade att de har fått uppfinna allt själva i sin chefsroll eftersom 

de har saknat kvinnliga förebilder i sin karriär. Enligt kvinnorna så har män det lättare 

eftersom det finns så många manliga chefsförebilder som dem kan använda som en 

inspirationskälla, men som kvinna är det inte lika lätt att förhålla sig till dem som en 

inspirationskälla på samma sätt. Resultatet visade även vad kvinnorna ansåg vara skillnaden 

mellan den privata och den professionella rollen. De menade på att det är viktigt att hitta en 

balans mellan jobbet och fritiden, men att det kan vara svårt att veta var man ska dra den 

gränsen. Det framgick även att nästan alla av kvinnorna kunde identifiera sig med sin 

chefsroll utifrån deras personlighet, egenskaper och erfarenheter. Dock var det en av 

intervjupersonerna som svarade att hon inte kunde identifiera sig med sin yrkesroll utan att 

det var två olika saker för henne att vara chef och vara sig själv privat. Hon beskrev det 

utifrån hur hon klär sig, på jobbet har hon en stil och i hemmet en annan. Detta stämde 

överens med teorin om ”den personliga fasaden” som Goffman nämner, om kläder som en 

form av rekvisita när man går in och ut ur olika roller i vardagslivet (Goffman, 1974: 25-31).  

 

Vad gäller min andra frågeställning om hur de kvinnliga chefernas chefsidentitet kan påverkas 

av att arbeta i ett mansdominerat yrke så framgick det att fördelarna med att vara kvinnlig 

chef i ett mansdominerat yrke kan även vara nackdelar. Några av kvinnorna menade att 

fördelarna är att man är synlig, att man får uppmärksamhet och bekräftelse. Nackdelarna var 

att om man vill framföra en åsikt eller ett budskap kan man lätt bli överkörd eftersom det är 

olika språkbruk mellan män och kvinnor. I dessa lägen måste man därför lära sig spelets 

regler och hitta andra vägar för att försöka få fram sina åsikter och dessa vägar brukar då ofta 

vara genom att gå via en man. Teorin säger att kvinnor lätt kan hamna i en symbolisk 

ställning som Kanter (1977: 206-242) kallar för ”the token” genom att man sticker ut mer som 

kvinna i ett mansdominerat yrke. Några av kvinnorna ansåg att detta är positivt eftersom de 

får mer plats, men några av dem tyckte att det var negativt eftersom man ändå är i underläge 

oavsett om man syns eller inte. Teorin tar även upp att kvinnor kan betraktas som en symbol 
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för vad alla kvinnor är kapabla att utföra, de representerar inte bara sig själva som individ utan 

kvinnor i allmänhet. Detta gör enligt teorin att kvinnor måste prestera bättre än män för att 

deras kompetens ska uppmärksammas (Kanter, 1977). Detta framgick även från kvinnornas 

svar då de menade att egenskaper värderas på olika sätt och att deras arbete undervärderas till 

skillnad från männen vilket innebär att de måste anstränga sig mer för att de ska få 

uppmärksamhet.  

 

Att vara kvinnlig chef inom ett mansdominerat yrke är inte enkelt och nästan alla kvinnorna 

upplevde att det påverkade deras ledarskap på ett eller annat sätt. Några av kvinnorna menade 

att de ibland måste anamma ”ett manligt beteende” för att det ska fungera i vissa situationer 

och detta innebär att man måste bli mer rak och tydlig enligt en av kvinnorna. Det var dock 

några av dem som ansåg att det inte hade påverkat deras ledarskap utan att de kunde vara lika 

raka och tydliga i sitt ledarskap utifrån sig själva. Men det största problemet med att vara 

kvinnlig chef inom ett mansdominerat yrke var olika härskartekniker som de kunde bli utsatta 

för. Detta kunde då innebära att de inte fick alla information vid olika möten vilket gör att de 

kan bli helt bortgjorda i sådana situationer. Det kan även handla om att man som kvinna blir 

sedd mer som en dekoration istället för en individ eller att man helt enkelt blir betraktad som 

icke kompetent. För att försöka undvika att hamna i dessa situationer går många kvinnor via 

tredje part för att få igenom sina åsikter eller för att bli uppmärksammade och den tredje 

parten är ofta en man. Detta gör att hur man än vrider och vänder på det så är man som kvinna 

i underläge i ett mansdominerat yrke. En av kvinnorna berättade att hon ibland tänker att hon 

har ”avkönat sig” inför vissa möten för att inte bli kopplad till det kvinnliga könet i sin 

chefsroll utan att hon försöker vara så professionell som möjligt. Detta är intressant eftersom 

det då måste finnas en underliggande motsättning hos henne mellan att vara chef och att vara 

kvinna vilket stämmer överens med teorin som säger att chefsrollen kopplas till det manliga 

könet. Teorin säger att kvinnor ibland kan använda sig av könsneutrala strategier för att hävda 

att kön inte gör någon skillnad på ledande befattningar. För att få trovärdighet som chef så 

försöker de kvinnliga cheferna då spela ned betydelsen av kön. Detta gör de då för att försöka 

förhindra att föreställningar om kvinnliga och manliga stereotyper ska påverka deras arbete 

(Wahl, 1995).  

 

Resultatet visade även att kvinnorna trodde att det skulle vara en skillnad om de hade varit 

chefer inom ett kvinnodominerat yrke. De trodde att det hade varit en annan form av 

ledarskap och att man lätt hade kunnat bli ”stucken i ryggen” av andra kvinnor. Nästan alla 
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kvinnorna föredrog att arbeta inom ett mansdominerat yrke när det väl kom till kritan, men de 

önskade ändå att det kunde bli lite fler kvinnor så att det blev mer jämställt. Min teori säger 

inget om det här utan den utgår från att det borde vara jämställt. Vad detta kan bero på är svårt 

att uttala sig om men en anledning kan vara att kvinnorna upplevde att andra kvinnor inte 

stöttar dem i sin karriär. Men jag tror också att det kan bero på att mansdominerade yrken har 

högre status än vad kvinnodominerade yrken har och även om det är tuffare för kvinnor att ta 

sig igenom glastaket i mansdominerade yrken, så väljer nog många kvinnor det för att man 

vet att man ofta blir mer framgångsrik där även om man inte tar sig hela vägen till toppen av 

hierarkin.  

 

Min studie har gått ut på att jag ville fördjupa mig i kvinnliga chefers yrkesroll och 

yrkesidentitet och undersöka deras situation i ett mansdominerat yrke. Mycket av det 

empiriska materialet stämmer överens med teorin om stereotypen för vad som är kvinnligt och 

manligt och hur detta påverkar de kvinnliga cheferna i deras yrkesroll. Nästan alla av de 

kvinnliga cheferna som medverkade i intervjuerna var överens om att det går väldigt långsamt 

i utvecklingen och att de har sett en väldigt liten förändring när det kommer till jämställdhet 

mellan män och kvinnor på chefspositioner under deras arbetsliv. De kvinnliga cheferna 

menade på att ett effektivt sätt och kanske det enda sättet att få in mer kvinnor på 

chefspositioner i samhället skulle vara genom kvotering.  

 

Om man vill forska vidare om kvinnliga chefers situation inom organisationer och 

maktförhållandet mellan könen skulle man kunna göra en kvalitativ studie som undersöker 

kvinnliga chefers situation i ett kvinnodominerat yrke istället. Man skulle även kunna vända 

på forskningsämnet och undersöka hur det ser ut för det manliga könet genom att göra en 

kvalitativ studie om manliga chefer och undersöka hur deras yrkesidentitet kan påverkas i ett 

kvinnodominerat yrke eller undersöka hur manliga chefers yrkesidentitet påverkas i ett 

mansdominerat yrke. 
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide  

 

1. Allmänna frågor 

 

 Vilken bransch arbetar du inom? 

 

 Vilken yrkesroll har du?  

 

 Hur hamnade du på den positionen du är idag? 

 

 Vad har varit den största omställningen sedan du blev chef? 

 

 Vad innebär chefsrollen för dig?  

 

 Vad anser du är de viktigaste egenskaperna hos en chef? 

 

 Vad är de största utmaningarna med att vara chef? 

                              a)Hur är personalansvar en utmaning? 

 

 Har du fått någon hjälp att förbereda dig inför din chefsroll? 

 

2. Att vara kvinnlig chef 

 

 Hur upplever du att vara kvinnlig chef i en mansdominerad bransch? Har det 

påverkat ditt ledarskap? 

                             a) För-/nackdelar med att vara kvinnlig chef i en mansdominerad bransch? 

                             b) Måste man anpassa sig mer mot den manliga rollen? 

 

 Har du sett en utveckling och förändring när det kommer till jämställdhet under 

åren du har varit chef? 

 

 Vilka problem kan man stöta på som kvinnlig chef i din bransch?  

                              a) Hur gör du i så fall för att tackla de problem som du stöter på? 

 

 Vilken skillnad tror du att det hade varit om du hade arbetat i en 

kvinnodominerande bransch? 

  

 Vad anser du kvinnliga chefer kan/bör tänka på i sin yrkesroll? Vad kan/bör bli 

bättre för kvinnor på chefspositioner? 

 

 Om du vore man, vad tror du hade varit annorlunda för dig i din roll som chef? 

(Hypotetisk fråga) 
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3. Yrkesidentitet, privat roll – professionell roll 

 

 Vad tror du själv har varit nyckeln till din framgång? 

 

 Hur gör du för att hitta en balans mellan ditt jobb och din fritid? 

 

 Var drar du gränsen mellan den professionella och den privata rollen? Finns det 

någon skillnad? 

 

 Kan du identifiera dig med din yrkesroll? (Om ja, på vilket sätt?) (Om nej, varför 

inte?) 

 

4. Avslutning 

 

 Tips till unga tjejer som är på väg ut på arbetsmarknaden? 

 

 Finns det något du skulle vilja uppmärksamma eller tillägga utöver de frågor jag 

har ställt? 
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