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Sammanfattning 

Inledning:  I en artikel i Dagens Industri från 2001 omnämns Sverige som sämst i EU 
när det gällde närvaro av kvinnor på ledande positioner inom näringslivet. 
Av de då 335 börsnoterade bolagen i Sverige var det bara 8 bolag som 
hade kvinnliga VD: ar och andelen kvinnliga styrelseledamöter var endast 
5,4 procent. Sedan 2001 har statistiken inte ändrats nämnvärt. Det är 
fortfarande få kvinnor på ledande positioner i Sverige idag, trots mångårig 
debatt, satsningar på kvinnliga nätverk och chefsutvecklingsprogram. 
Forskningen tyder på flera orsaker till varför det är brist på kvinnor i 
chefspositioner idag, och nämner ofta ett manligt dominerande mönster i 
företag som det huvudsakliga (Oakley, 2000). Mitt intresse och ämnesval 
ligger i att finna förklaringar till bristen av kvinnor på ledande positioner 
inom näringslivet. 

Syfte:  Syfte är att utifrån tre kvinnliga chefers upplevelser ge deras syn på 
chefskap i en mansdominerad företagsmiljö och finna förklaringar till 
bristen av kvinnor på ledande positioner inom näringslivet.    

 

Metod:  Jag har genomfört en kvalitativ studie genom semi-strukturerade 
intervjuer. Detta för att jag i största möjliga mån skulle kunna låta 
respondenterna styra samtalen. Intervjuerna genomfördes i december 
2001. Samtliga intervjuer spelades in på band, detta för att underlätta en 
korrekt återgivning. Nackdelen var att materialet blev mycket omfattande 
och komplext att bearbeta.   

Slutsats:  Samtliga respondenter vittnar om att de stött på hinder i sina karriärer. 
Utifrån deras berättelser har jag funnit vissa mönster som till stor del 
bekräftar den forskning jag har tagit del av. Slutsatsen är att trots att 
förklaringarna till att kvinnorna i min studie upplevt hinder inte 
uteslutande kan förklaras med begrepp som struktur och kultur, så ter sig 
ideal, värderingar och normer som de främsta orsakerna. Homosociala 
reproduktionen är enligt en av respondenterna helt naturlig. Vi väljer gärna 
någon som liknar oss själva, det gör det lättare att samarbeta. Vikten av att 
fler kvinnor släpps fram på ledande positioner handlar därför enligt min 
mening om makten och rätten att påverka rådande normer. Det är just de 
här sätten att agera och tänka på som behöver ifrågasättas, debatteras och 
utmanas. 
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Abstract 
Background: In an article from 2001, Dagens Industri mentions Sweden as the worst 

country in the European Union when it comes to number of women on 
leading positions in Swedish companies. Of the 335 publicly noted 
companies only 8 had a female C.E.O., and the share of women in the 
board of directors only amounted to 5,4%. Little has happened since 2001. 
Despite years of debating, different efforts on female networks and 
executive programs, there are still very few women on leading positions in 
Swedish companies. Previous research has shown on a number of reasons 
to why there is such a lack of female executives. The main reasons 
mentioned are dominating male structures preventing women from 
advancement.  

Purpose:  The purpose is that from three female executives experiences on their view 
of management in male dominated organizations explain why there is a 
lack of female executives in Swedish companies. 

 
Method:  I have conducted a qualitative study by semi-structured interviews. The 

purpose with this method was to prevent influencing the respondents by 
letting them, more or less, lead the interviews. All the interviews were 
recorded and done in December 2001. By recording the interviews I was 
able to quote the respondent and render them correctly. The disadvantage 
with this technique was that we got a complex and extensive amount of 
data to work with.   

Conclusion: All of the respondents witnesses that they have experienced obstacles in 
their careers. I have been able to find patterns in their experiences that 
confirm previous research. The conclusion is that despite that the women 
in our study have encountered obstacles related to both structural and 
cultural ones, it is not possible to exclusive explain them by this. However 
their notion is that ideals, norms and values are the main explanations for 
the lack of female executives. Homosocial reproduction is according to 
one of the respondents completely naturally. According to her we choose 
someone that is social similar to ourselves. The importance of letting more 
women to the top concerns the right to be able to influence and change the 
existing norms. 
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1 Inledning 
I inledningskapitlet presenteras en bakgrund till mitt ämnesval som följs upp av den 
frågeställning och uppsatsens syfte. I inledningen ges även en kort redogörelse för den 
avgränsning som gjorts.   

1.1 Bakgrund 

Som ung nyutbildad kvinna känns det oundvikligt att inte reflektera över hur det 
egentligen är ställt med jämställdhet i svenskt näringsliv. Frågor som väcks är; värderas 
kvinnors kompetens lika högt som männens och har kvinnor samma förutsättningar att 
uppnå sina mål och avancera inom företagen? 

Som det säkert framgår av funderingarna så följer jag den jämställdhetsdebatt om 
svenskt näringsliv som förs just nu. Den har kretsat mycket kring frågor varför det inom 
den privata och offentliga sektorn är en så stor frånvaro av kvinnliga chefer och 
styrelseledamöter. I en artikel från Dagens Industri omnämndes Sverige som sämst i EU 
när det gällde närvaro av kvinnor på ledande positioner inom näringslivet. Av de 335 
börsnoterade bolagen i Sverige är det bara 8 bolag som har kvinnliga VD: ar och 
andelen kvinnliga styrelseledamöter är endast 5,4 procent. (Thorngren, 2001-09-22)  

Det kan väl kanske tyckas vara lite väl ambitiöst att jämföra sina egna funderingar över 
framtida karriär med debatten kring frånvaron av kvinnliga ledare. Det bör kanske 
förklaras varför jag har valt att göra detta. Enligt Per E Larsson, VD OM, behövs det 
nya förebilder för unga kvinnor som står inför viktiga val vad gäller karriär och familj. 
Det är viktigt att få en mångfald vad gäller kvinnliga förebilder. I näringslivet finns 
många män som fungerar som förebilder men få kvinnor. (Thorngren, 2001-09-22)  

Min uppfattning är att det finns en hel del föreställningar och myter att slå hål på om 
vad kvinnor har för typ av ambitioner och ”intern” förmåga när det gäller att avancera 
inom organisationer. Jag har stött på argument som att det inte finns tillräckligt många 
kvinnor med rätt kompetens, eller vilja, detta är något som dementeras av andra. För att 
det ska kunna finnas fler kvinnliga förebilder som så att säga kan visa vägen för yngre 
kvinnor i starten av sina karriärer, fordras det att det lyfts fram fler kvinnor som ledare 
idag. 

De senaste åren har det uttalats en vilja att ”satsa” och lyfta fram kvinnor för att så 
småningom förändra den mansdominans som råder på ledande positioner. Det har 
startats jämställdhetsprogram, kvinnliga chefsutvecklingsprogram och kvinnliga 
nätverk. Trots detta har inte könsfördelningen i maktens centrum ändrats särskilt 
mycket under de senaste tio åren.  

Forskningen tyder på flera orsaker till varför det är brist på kvinnor i chefspositioner 
idag och nämner ofta ett manligt dominerande mönster i företag som det huvudsakliga. 
Bland andra nämner Judith Oakley (2000) att hennes forskning tyder på att dessa 
orsaker är av två kategorier. I den första kategorin är det hinder skapade av 
företagstraditioner som gör det svårt för kvinnor att nå toppen, dvs. i rekrytering och 
befordran. Den andra kategorin som har med beteenden och kultur att göra, grundas i 
orsaker som kretsar kring stereotyper, symbolism, makt, önskvärda ledarstilar.  
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1.2 Frågeställning och val av ämne 

Det är fortfarande få kvinnor på ledande positioner i Sverige idag, trots mångårig debatt, 
satsningar på kvinnliga nätverk och chefsutvecklingsprogram. Mitt intresse och 
ämnesval ligger i att finna förklaringar till bristen av kvinnor på ledande positioner 
inom näringslivet.  

• Hur kan bristen av kvinnor på ledande positioner i näringslivet förklaras? 

1.3 Syfte  

Syfte är att utifrån tre kvinnliga chefers upplevelser ge deras syn på chefskap i en 
mansdominerad företagsmiljö och finna förklaringar till bristen av kvinnor på ledande 
positioner inom näringslivet.    

1.4 Avgränsningar 

Att bygga upp en referensram kring att beskriva bristen av kvinnor på ledande 
positioner är komplext. Vår samtid påverkas inte bara av det som råder nu utan är ju helt 
skapad av det som varit, vår historia. Värderingar, normer och föreställningar som råder 
idag kan ses som ett resultat av sociokulturella villkor, som återskapas. Tyvärr finns det 
inte utrymme att i denna uppsats beskriva hur svenskt näringsliv har utvecklats 
historiskt men jag vill ge läsaren en bild av hur det ser ut idag och några av de faktorer 
som uttrycker dess manliga dominans. Som nämnts i inledningen beskrivs manligt 
dominerade mönster i företag som huvudorsak till bristen på kvinnor i chefspositioner. 
För att finna förklaring till vilka dessa manligt dominerade mönster är i företag har jag 
valt att inta ett genusperspektiv och skapat referensramen utifrån organisations- och 
kommunikationslitteratur.   

1.5 Definitioner 

Diskriminering: Det finns två former av diskriminering, direkt och indirekt. Direkt 
diskriminering är personlig och medveten t. ex vid lönesättning och 
tjänstetillsättning. Den indirekta diskrimineringen är inbyggd i 
organisationers struktur och som kan vara både medveten och 
omedveten, t. ex hur arbetslivet organiseras i förhållande till 
familjelivet (SOU 2003:16).   

Homosocialitet:  En könsdominans i organisationer vilket medverkar till en homogen 
identifikation och orientering (Wahl, 1992). 

Homosocial reproduktion; Detta innebär rent praktiskt att de strukturer som råder gör 
att män som har makt att rekrytera reproducerar kopior av dem själva 
(Kanter, 1993). 

Könsdominans:  En könsdominans på maktpositioner i samhället och organisationer 
vilket medverkar till en homogen identifikation och en homogen 
orientering. (Wahl, 1992) 

Könsordning:  Könsordning är en maktrelation mellan könen på en strukturell nivå. 
I organisationer uttrycks den via könsstruktur och symboler (Wahl, 
1992). 

Organisationskultur; Kultur kan ses som de värderingar, föreställningar och normer 
som är inbäddade inom organisationen, symboliskt och praktiskt 
(Aaltio-Marjosola, 1994).  
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2 Metod 
Med detta kapitel avser jag att förklara tillvägagångssättet samt motivera val av metod. 
Jag beskriver hur den litterära och empiriska studien genomförts samt diskutera 
svagheter och styrkor. Avslutningsvis diskuteras tillförlitligheten i studien.  

2.1 Förstudie 

Jag har intresserat följt den debatt om jämställdheten inom svenskt näringsliv som under 
åtskilliga år förts i samhället och media. Detta kan sägas utgöra grunden för studien. För 
att skapa mig en djupare förståelse av ämnet genomförde jag i uppsatsens inledningsfas 
en litteraturgenomgång. Jag tog också kontakt med personer från fristående 
organisationer och näringslivet som på olika sätt arbetar med den här frågan.  

I ett tidigt skede bestämde jag mig för att genomföra en ”förintervju”. Genom ett samtal 
med en företrädare för ”Ledarna - Sveriges Chefsorganisation” kom jag i kontakt med 
en före detta kvinnlig rektor. Jag ansåg att hon var en lämplig respondent, eftersom hon 
själv valt att avgå. Mitt initiala syfte vara just att beskriva varför många kvinnliga chefer 
väljer att avgå. Det här syftet fick jag uppslag till från en artikel i Veckans Affärer 
(Stenshamn, 2001).    

Förintervjun gav mig dock insikten att jag var tvungen att omformulera syftet. Jag fann 
det svårt att isolera avhoppen som att kön skulle vara den enda relevanta och centrala 
orsaken till avhoppen och insåg ganska snart att hänsyn måste tas till andra viktiga 
aspekter som kanske var mer bundna till individens unika situation.  

Litteraturgenomgången övergick därifrån till att bli mer fokuserad på frågor kring 
normer, föreställningar och maktstrukturer generellt i samhället och så småningom 
inriktades studien mer specifikt mot företagsvärlden.  

2.2 Forskningsansats och metod 

Starrin & Svensson (1994) nämner att för att kunna skaffa sig vetenskaplig kunskap 
behövs vetenskapliga ansatser av vilka det finns tre olika typer. Dels finns den induktiva 
ansatsen som utgår från en mängd enskilda fall och hävdar att ett samband som 
observerats i samtliga fall också är generellt giltigt. Den deduktiva ansatsen som utgår 
lite förenklat beskrivet istället från befintlig teori för att på så sätt finna samband i det 
empiriska materialet. Sist bör den abduktiva ansatsen nämnas som kan ses lite som en 
kombination av de två tidigare beskrivna ansatserna. Abduktionen tillåter att analysen 
av empirin föregås av teoretiska studier. Dessa kan ge en förförståelse och hjälpa 
forskaren i arbetet att finna mönster. Min forskningsansats ligger närmast den abduktiva 
ansatsen på så sätt att befintlig teori har använts för att finna förklaringar i det empiriska 
materialet.  

Från forskningsansats gäller det sedan för forskaren att välja val av vetenskaplig metod 
för studien, av vilka det finns två olika typer den kvantitativa och den kvalitativa. 
Kvantitativa och kvalitativa studier har olika mål.  Som exempel på specifikt kvalitativa 
metoder kan nämnas deltagande observation, empatisk förståelse, djupintervju.  

Målsättningen med kvantitativ analys är att ”få kunskap om hur givna företeelser, 
egenskaper eller innebörder är fördelade i t.ex. en population samt om och hur dessa 
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relaterar till andra företeelser, egenskaper och innebörder” (Starrin & Svensson, 1994, s 
29). Kvantitativ analys ställer sig frågor som: Finns det något samband mellan A och B? 
Förekommer A i större eller mindre omfattning i gruppen C än D? Analysprinciperna 
utgår från teori och leder till empiri. Förhållandet mellan de analyserade elementen är 
utvändiga, yttre eller externa (ibid.) 

Målsättningen med kvalitativa studier att upptäcka variationer, strukturer och processer 
hos ännu okända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder. 
Kvalitativ analys ställer sig frågor som: Vad innebär det? Vad handlar det om? Vad 
kännetecknar denna händelse eller detta fenomen? Principerna när man analyserar är att 
man går från empiri till teori. Förhållandet mellan de analyserade elementen är 
invändiga, inre eller interna. Det som kan upptäckas är variationer och strukturer hos 
företeelser, egenskaper och innebörder. (Starrin & Svensson, 1996).  

 Inom den kvantitativa traditionen finns det standardiserade tillvägagångssätt som 
forskare kan använda och som gör att man kan minimera riskerna för att misslyckas. Så 
är det inte inom den kvalitativt inriktade forskningen. Den kvalitativa forskningen är 
däremot oförutsägbar på ett helt annat sätt än den kvantitativt inriktade. (ibid.) 

Uppsatsen är mer inriktad på frågor om mening och förståelse än på kvantitativa 
förhållanden speglade genom frekvens, korrelation och förklaring. Med anledning av 
detta valde jag att genomföra en kvalitativ undersökning.   

2.3 Datainsamling 

Sekundärdata är tolkade data av saker och ting som ägt rum och som baserats på en 
primärkälla (Bell, 2000). Sekundärdata utgörs främst av svensk och amerikansk 
litteratur och forskningsrapporter. Forskningen på området om könets betydelse för våra 
olika villkor är omfattande. Litteraturen har främst hämtats från Högskolebiblioteket i 
Jönköping och genom fjärrlån från landets övriga universitetsbibliotek. Jag har tagit del 
av doktorsavhandlingar från bland annat Göteborgs universitet samt artiklar publicerade 
i vetenskapliga tidskrifter. Andra data är hämtad från tidningsartiklar, främst från 
vetenskapliga databaser på Internet. För övrigt har information hämtats från Affärsdatas 
arkiv som innehåller artiklar från Sveriges största affärstidningar.  

Primärdata är sådana data som uppkommer eller som man får tag i under projektets 
gång (Bell, 2000). Primärdata är den kvalitativa studie som genomförts genom 
personliga intervjuer. Jag har intervjuat tre kvinnor som har haft eller innehar en 
chefsposition på ett företag i Sverige. Intervjuerna har pågått minst en timme och det 
sammanlagda intervjumaterialet uppgår till ca fyra timmar kassettband.  

2.3.1 Utformning av intervjuguide och intervjuförfarandet 

Intervjuguiden är formulerad med öppna semistrukturerade frågor så att respondenterna 
i största möjliga mån kunde ges möjlighet att styra samtalen. Jag har vid samtliga 
intervjuer utgått från samma intervjuguide som är uppbyggd med övergripande 
huvudområden och med ett antal stödfrågor under varje huvuddel (se bilaga 1). 
Respondenterna har inte fått tillgång till intervjuguiden innan mötena, eftersom jag inte 
ansåg det vara nödvändigt med tanke på frågornas natur och respondenternas kunskap. 
Jag ville också uppnå en spontanitet i samtalen.  
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Frågorna i intervjuguiden har kretsat kring generella normer för ledaregenskaper, hur 
respondenterna har upplevt sin chefsroll, föreställningar om förutsättningar för och om 
kvinnliga chefer, företagsstrukturer och kommunikation. Då syftet är att utifrån tre 
kvinnliga chefers upplevelser ge deras syn på chefskap i en mansdominerad 
företagsmiljö och finna förklaringar till bristen av kvinnor på ledande befattningar anser 
jag att ovanstående huvudfrågor täcker de delar som är av betydelse för syftet.  

Jag intervjuade som nämnt tidigare de tre kvinnorna under ett par dagar i december 
2001 i Stockholm. Under samtliga intervjuer användes en bandspelare som hjälpmedel. 
Respondenterna hade inga problem med bandspelaren. Fördelen med att använda 
bandspelare var att jag efter intervjuerna kunde lyssna till tonfall och ord. Det 
underlättade också användningen av ordagranna citat. Nackdelen är att det tog mycket 
tid i anspråk att transkribera intervjuerna och bearbeta materialet.  

2.3.2 Val av respondenter 

Det finns olika typer av urval som används vid olika undersökningsmetoder. Strategiskt 
urval är vanligast vid kvalitativa undersökningar och det är också det jag har gjort i 
denna undersökning. Ett strategiskt urval går till så att man väljer ut de mest intressanta 
personerna att intervjua. (Cantzler, 1991) 

Det var ingen lätt uppgift att få tag på respondenter men till slut fick jag kontrakt med 
två kvinnor som ville ställa upp på intervju. Förutom tips från kontakter och 
telefonsamtal med olika föreningar och företag hittade jag en artikel i Veckans Affärer 
från 2001-03-05. Artikeln hette ”Special: Mäktigaste kvinnorna – Huka er gubbar!” 
(Cecilia Stenshamn) och innehöll en lista på de 150 mäktigaste kvinnorna i svenskt 
näringsliv. Jag utgick från den här artikeln och försökte kontakt kvinnorna. Efter 
mycket letande hade jag ungefär tio namn på lämpliga kandidater.  

Många kvinnor som jag pratade med visade en tydlig ovilja att diskutera ämnet och var 
inte intresserade av att ställa upp på någon intervju. Den tredje kvinnan hade jag 
förmånen att träffa vid en föreläsning.  

2.3.3 Konfidentialitet  

I processen att finna respondenter till undersökningen förstod jag av vissa reaktioner att 
detta vara ett känsligt ämne att tala om. Några av de kvinnor som jag hade kontakt med 
uttryckte en rädsla för att bli ”stämplade” som besvärliga. För att undanröja all risk att 
respondenterna skulle känna sig obekväma med att öppet berätta om sina erfarenheter 
beslöt jag att redovisning av resultatet skulle ske konfidentiellt.  

2.4 Analysens tillvägagångssätt 

Minnet är en viktig ingrediens vid tolkning och analys. Aldrig så noggranna 
bandinspelningar och anteckningar kan helt ersätta de intryck man får vid själva 
intervjun. Idealt bör varje analys av en intervju påbörjas direkt efter varje enskild 
intervju (Starrin & Renck, 1996). Det var en stor fördel att efter varje intervju lyssna 
igenom intervjuerna och kortfattat sammanfattade dessa innan de i sin helhet 
transkriberades.  
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Enligt Holme & Krohn Solvang (1991) måste all strukturering och organisering av 
erhållen information ske efter det att insamlingen är avslutad. När alla intervjuer var 
transkriberade genomförde jag en grundlig genomgång och sortering av dem.  

Presentationen och analysen av det empiriska materialet har jag valt att göra under 
samma rubriker. Detta enbart beroende på att sammanställningen av intervjuerna blev 
omfattande och komplext. För läsbarhetens skull var det nödvändigt att sortera och 
strukturera materialet utifrån denna modell.  

Jag har ansett det som viktigt att ge läsaren möjlighet att tolka svaren och resultatet av 
studien utan alltför stor påverkan från författaren. Det är också viktigt för uppsatsens 
trovärdighet att undvika alltför många referat eftersom citaten ger bättre uttryck för 
respondentens egna känslor och åsikter. Respondenternas svar återges därför ofta med 
citat istället för referat. Det kan uppfattas som integritetskränkande att till exempel göra 
direkta citat från talspråket (Magne Holme & Krohn Solvang, 1991), eftersom allt 
återges konfidentiellt är min bedömning att citaten inte ger upphov till det.   

2.5 Kritik – om trovärdigheten i studien 

Det krävs av en uppsats om den ska betraktas som vetenskaplig att den uppfyller kraven 
på reliabilitet och validitet. Enligt Trost (1997) är dessa begrepp i traditionell mening 
något missvisande i studier av kvalitativa karaktärer. Med reliabilitet menar man att en 
mätning ska vara stabil och inte utsatt för exempelvis slumpinflytelse, dvs. att samma 
resultat skulle genereras vid en förnyad mätning. Det man då förutsätter är ett statiskt 
förhållande. Fallet vid en intervjusituation är däremot att resultat kan vara påverkat av 
så många andra faktorer än enbart själva frågan.  

Med validitet (giltighet) menas att instrumentet eller frågan skall mäta det den är avsedd 
att mäta, men vid kvalitativa intervjuer strävar man efter att komma åt människors 
uppfattningar och värderingar. Avsikten med frågorna är att komma åt nyanser och ett 
större ”djup” i svaren än vad en kvantitativ undersökning åstadkommer. Jag har därför 
valt att använda begreppet trovärdighet som jag anser är ett bättre samlingsbegrepp för 
att utreda de kritiska faktorerna i studien.      

I undersökningar jämför man tankar om verkligheten med data om verkligheten: 
teoretiska begrepp ställs mot empiriska resultat. Kritisk granskning av källuppgifter 
gäller alla källor - intervjuer, statistik, arkivhandlingar etc. Med begreppet ”källkritik” 
brukar man särskilt syfta på granskning av dokument. Källkritik är en urvalsmetod; man 
bedömer det material man samlar in, rensar bort det som inte är bra med motivering och 
behåller det som är acceptabelt. (Wiedersheims-Paul & Eriksson, 1997) 

2.5.1 Källkritik av sekundärdata 

För att bedöma källor kan man använda sig av s.k. källkritiska kriterier. Thurén (1997) 
använder kriterierna äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 

Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara. Jag har ingen anledning att 
betvivla den vetenskapliga litteraturen som har använts. De studier som jag har tagit del 
av är publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller vetenskapliga rapporter från universitet 
av svenska och utländska forskare inom området.  



  

 9

Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om 
denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på den. Den största delen av 
litteraturen är publicerad under senare delen av 1990-talet, början av 2000-talet och de 
undersökningar som denna litteratur ofta bygger på är även gjorda under denna tid. Jag 
har även funnit det relevant att ta del av äldre studier. I vissa fall har jag dock valt att 
använda mig av ny litteratur som bygger på äldre litteratur i exempelvis definitioner av 
begrepp och i användandet av modeller. Detta görs när begreppen och modellerna inte 
är nya företeelser, utan när de redan är etablerade sådana. 

Oberoende. Källan ska stå för sig själv, inte vara exempelvis en avskrift eller ett referat 
av en annan källa. Källorna i den litteratur som jag tagit del av hänvisar ofta till 
varandras verk. Jag anser dock att detta inte är något större problem, då den teori som 
jag har funnit är tolkad utifrån författarens värderingar och därmed inte är helt lik någon 
annan samt att jag i största möjliga mån gått tillbaka till ursprungskällan.  

Tendensfrihet. Man ska inte kunna misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten 
på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska åsikter som kan förvränga 
verklighetsbilden. Jag litar på att den vetenskapliga litteratur som har använts har ett 
objektivt synsätt.  

Rolf Ejvegård (1996) tar även upp kriteriet färskhet. Det betyder att det är bättre att gå 
till en nyare källa en till en äldre i de flesta fall. Jag har tänkt på detta genom att alltid 
letat upp den nyaste upplagan av den litteratur som använts.   

2.5.2 Källkritik av primärdata 

En fara med kvalitativa analyser är det s.k. kronvittnessyndromet (Svenning, 1997). 
Detta innebär att man utser sina intervjuoffer till kronvittnen från verkligheten dvs. att 
den egna analysen helt faller bort och att de få personer man intervjuat får stå för den 
enda och sanna skildringen av verkligheten.  

Detta tror jag har undvikts genom att respondenterna har gett sin bild av verkligheten 
som jag sedan har analyserat utifrån teorin. Då forskningen är oenig i vissa avseenden 
och undersökningar tyder på skilda åsikter inom problematiken, ställer jag 
respondenternas uppfattningar emot dessa och drar egna slutsatser. 

Urvalsfel kan uppstå om man väljer fel personer att intervjua. Mitt mål var att intervjua 
kvinnor som har eller har haft en chefsposition inom svenskt näringsliv, gärna en VD-
post. Jag ville intervjua kvinnor inom den privata sektorn, medan bransch spelade 
mindre roll. De respondenter som jag har använt mig av i undersökningen uppfyller 
dessa mål.                  

De personer som intervjuats kan dock vara mer medvetna än andra om problemet och 
har förmodligen reflekterat mycket över situationen. Ett problem är att dessa personer 
kan ge övertygande men kanske också överdrivna svar, vilket jag är medveten om.  

2.5.3 Författarkritik 

I den här undersökningen kan en felkälla vara den s.k. intervjuareffekten, dvs. den 
påverkan som intervjuaren har på den intervjuade vid personlig intervju. (Cantzler, 
1991) Påverkan kan ske genom intervjuarens uppträdande, ålder och kön, eller så kan 
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den som intervjuar tolka svaren på fel sätt. Jag kände en minimal oro över att 
respondenterna kunde betrakta mig som för ung och ännu inte utsatt och möjligtvis naiv 
inför problemet som jag ville behandla. Så blev inte fallet i något möte med mina 
respondenter och jag kände med en gång att vi kunde nå varandra och föra en relevant 
och givande diskussion på lika nivå. 

Stress och tidspress är andra felkällor (Cantzler, 1991). De respondenter jag träffade gav 
mig alla mer tid än väntat och jag kände att vi hade gott om tid att gå igenom 
intervjuerna. Jag var också väl påläst och förberedd inför intervjuerna och kände därför 
ingen som helst stress.   

Frågornas formulering kan vara en annan felkälla (Trost, 1997). Jag har granskat 
frågorna i intervjuguiden på så sätt att jag har låtit ett flertal vänner läsa igenom dem 
och kommit med synpunkter. Jag har satt dem in i ämnet, förklarat syftet och bett dem 
försöka utröna om frågorna besvarar detta. Jag tyckte att det gav mig en bra 
fingervisning om vad som borde ändras och kompletteras. Intervjuguiden finns som 
bilaga i slutet av uppsatsen. 

Ejvegård (1996) nämner att en intervjuare måste eftersträva en neutral attityd. 
Intervjuaren skall inte kommentera de intervjuades svar eller låta visa sitt gillande eller 
ogillande till de olika svaren. Här framkommer däremot en svaghet i undersökningen då 
jag inser att detta ämne under arbetets gång har berört och fascinerat mig att det 
möjligtvis har låtit visa sig under intervjuernas gång. Detta kan ha påverkat 
respondenternas svar.  

Det kan uppstå vissa mäteffekter (Svenning, 1997) genom att frågorna framtvingar ett 
svar som en intervjupersonen aldrig själv har funderat över. För att undvika detta har jag 
endast sökt respondenter som har den positionen i näringslivet som jag utreder. Jag tror 
att dessa personer har kommit i kontakt med alla de problem som uppsatsen behandlar 
och således inte borde konfronteras med något okänt. 
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3 Referensram 
 I teorikapitlets början ges en kort beskrivning av olika förståelsenivåer för kvinnors 
och mäns olika villkor i organisationer. Detta syftar också till att öka förståelsen för 
hur jag har valt att angripa problemet och vilket perspektiv som har uppsatsen har. Jag 
har valt att dela in referensrammen i två huvuddelar; karriär och chefskap.   

3.1 Könsarbetsdelningens olika perspektivnivåer  

För att kunna förstå hur organisationer fungerar behöver vi få en förståelse för hur 
samhället i stort fungerar. Organisationer kan ses som avbilder av samhället, där de 
strukturer som råder i samhället återskapas i organisationerna (Wahl m.fl., 2001). Den 
forskning som är utförd på området om vårt köns betydelse för vilka villkor vi lever 
under är förvisso omfattande, men lika många perspektiv som det finns att angripa 
problematiken på, lika många olika svar och tolkningar finns det.   

För att ge en kort bakgrund till några olika sätt genom vilka man kan förstå kvinnors 
och mäns ställning på arbetsmarknaden har jag valt att referera till Alvesson & Billings 
(1999) förklaringsmodell. De betraktar situationen från tre olika nivåer: makronivå, 
mellannivå och mikronivå. 

På makronivå handlar det i allmänna drag om de mönster och strukturer som finns i 
samhället. Det finns inte utrymme att gå närmare in på detta i denna uppsats, men för att 
ge en bakgrund till makronivån refererar jag till Yvonne Hirdmans artikel i 
Kvinnovetenskaplig tidskrift (1988:3). Hon använder sig av begreppen genussystem och 
genuskontrakt för att förstå hur samhällsstrukturerna är uppbyggda. Genussystemet 
utgår från att mannen är norm och systemet håller isär manligt och kvinnligt. De 
överenskommelser som utgår från mäns makt att bestämma över kvinnor kallar 
Hirdman genuskontrakt. Genuskontrakten finns mellan könen i alla samhällen och deras 
utformning bestäms av den som har makt att dominera över den andra. Kontrakten förs 
vidare från generation till generation, genom att mamman inviger dottern och pappan 
inviger sonen. På så sätt konstrueras kvinnligheten och manligheten om och om igen. 
Hirdman menar att genus inte bara är något som rör identiteter eller karaktärer, utan 
också institutioner och historiska processer.  

Problemet med genussystemteorin är dock att den kan tolkas som att den visar på ett 
statiskt förhållande där kvinnor alltid kommer att sluta som underordnade eller offer för 
den patriarkala makten, vad de än gör. Detta har flera forskare kritiserat enligt Blom 
(1997). 

På mellannivå ligger fokus på organisationer och kultur. Det finns tre mellanansatser 
som är av betydelse enligt Alvesson & Billing (1999). (1) Strukturella förklaringar ser 
dynamiken mellan och effekterna av olika positioner i organisationshierarkin och 
könskvoten som avgörande för förståelsen av de båda könens karriärmönster och 
inställning till arbetet. (2) Organisationspolitiken fokuserar på hur de anställda och 
arbetsledningen mer eller mindre synligt skapar en könsarbetsdelning. (3) 
Organisationskulturteori, där kollektivt delade symboler och föreställningar 
”informerar” människor om hur de bör leva sina könsbundna liv i organisationerna. 

På mikronivå ser från individen perspektiv. Mikronivå uppmärksammar de 
förväntningar och normer och deras inflytande över individer. Det innebär att vi 
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acceptera de kulturellt ”överenskomma” reglerna för hur vi ska vara och begränsar oss 
kanske därmed på olika sätt till de rådande könsrollerna. Många jobb karakteriseras av 
roller som vi förknippar med antingen kvinnor eller män eller något feminint eller 
maskulint. Det finns mer eller mindre stränga normer som föreskriver vad som är den 
”rätta” platsen för män respektive kvinnor. Det har förekommit en hel del kritik till den 
här ansatsen eftersom det knappast skulle förekomma någon diskussion kring 
segregationen på arbetsmarknaden om vi helt accepterat våra roller. (ibid.) 

3.1.1 Könsarbetsdelningen på mellannivå 

Jag har valt att belysa uppsatsen med förklaringar som ligger under mellannivån, 
eftersom det numera närmast tas för givet att gruppnormer, organisationsmiljöer, 
organisationspolitik samt företagskultur har stor betydelse för den vertikalt segregerade 
arbetsmarknaden (Alvesson & Billing, 1999). Givetvis finns det en begränsning för hur 
utförlig jag kan vara. Fokus kommer alltså att ligga på hur organisationers struktur och 
kultur reproducerar manlig dominans på höga positioner inom näringslivet och på så 
sätt påverkar kvinnors möjligheter att utvecklas karriärmässigt. Det kan vara på sin plats 
att utveckla och förklara hur jag har tolkat de tre ansatserna under mellannivån.  

Strukturella förklaringar ser som sagt till dynamiken mellan och effekterna av olika 
positioner i organisationshierarkin. De kan delas in i (1) maktstrukturen, (2) 
möjlighetsstrukturen, (3) den relativa representationen av en social kategori i dessa 
positioner. Många forskare har visat att organisationsstrukturer är könsmärkta. (ibid.) 
Strukturer och villkor i organisationer är ofta anpassade efter mäns livssammanhang 
vilka verkar normgivande för hur arbete ska organiseras (Wahl m.fl., 2000). Kanter 
(1993) gjorde på 70-talet en djupstudie i hur organisationsstrukturerna påverkade 
människors situation i företaget Indsco. Hon fann att inställningen till arbetet är en 
funktion hur man är placerad i organisationsstrukturen. Indsco var rejält könssegregerat 
både vertikalt och horisontellt. Kvinnor arbetade främst med sekreteriella uppgifter, de 
var alltså placerade relativt långt ner i hierarkin. Generellt sett visade dessa kvinnor inga 
större ambitioner på att avancera eller utvecklas. Detta ändrades när kvinnorna började 
bli sedda och stöttade att ta mer ansvar. Inställningen till arbetet ändrades då till att bli 
mer fokuserat på att göra karriär. 

Organisationspolitiken fokuserar på hur det i organisationen bibehålls en 
könssegregerad arbetsdelning. Jag har tolkat detta som att det inom organisationer 
förekommer politiska processer där olika intressen står i konflikt till varandra. Det kan 
till exempel handla om konkurrensen över olika positioner inom företaget. (Alvesson & 
Billing, 1999) 

Organisationskulturteori. Det existerar ingen konsensus om hur begreppet kultur bör 
definieras inom organisationsteorin (Alvesson, 1997b). Jag har val att tolka kultur som 
de värderingar, föreställningar och normer som är inbäddade inom organisationen, 
symboliskt och praktiskt enligt Aaltio-Marjosola (1994). Alvesson & Billing (1999) 
skriver att kulturen skapar förutsättningar för det sociala livet, men rymmer även 
konserverande och hämmande element. Den tenderar att frysa ner den sociala 
verkligheten och att underordna människor under dominerande idéer, övertygelser och 
självklara antaganden som tas för givna och till slut betraktas som naturliga och 
legitima. Det förmedlas kulturellt på en rad olika sätt att kvinnor och män förutsätts ha 
kapacitet för olika saker. Socialisationen antas bestämma vårt val av utbildning och 
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arbete. Flera undersökningar har visat att det för kvinnor som valt att göra karriär är 
viktigt att förkasta traditionella normativa könsroller (Alvesson & Billing, 1999). Det 
kulturella perspektivet är nära förknippat med det politiska perspektivet. En 
organisationskultur kan till exempel ses som en produkt av politiska processer skriver 
Kvande & Rasmussen (1994).  

3.2 Karriär 

I inledningen uppmärksammade jag problemet med att det finns så få kvinnor på 
ledande befattningar inom näringslivet. Uppgifterna från Tabell 1 är hämtade från 
(Mansdominans i förändring om ledningsgrupper och styrelser, SOU 2003:16). Syftet 
med denna utredning var att genomföra en uppföljning av den statliga utredningen 
”Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap” som avslutades 1994 (SOU 1994:3). 
Regeringens mål var och är fortfarande att öka antalet kvinnor på ledande positioner, 
men studien från 2003 visade att glappet mellan kvinnor och män fortfarande är 
betydande.  

  

Tabell 1 Styrelseledamöter, ledning och samtliga anställda i samtliga organisationer och 

organisationer med privat ägandeform 

Könsfördelning (%), punktskattning, differens och 95-procentigt konfidensintervall för differens  

  

Kvinnor i 
samtliga 
organisationer  

Kvinnor i 
organisationer 
med privat 
ägandeform 

Diff 
kvinnor 

Konf 
diff 
kvinn
or 

Män i samtliga 
organisationer  

Män i 
organisation
er med 
privat 
ägandeform 

 Diff 
män  

Konf 
diff 
män 

Styrelse  17,1 12,6 -4,5 1 82,9 87,4 4,5 1 

Ledning 17,6 15,6 -2 0,7 82,4 84,4 2 0,7 

Samtliga 
anställda 

41,3 34,6 -6,7 3,8 58,7 65,4 6,7 3,8 

Källa: Enkätundersökning SOU 2003:16 

Forskningen om kvinnors och mäns karriärmönster visar att de utvecklas olika på grund 
av villkor och strukturer i organisationer (Wahl, 1992).  Det är därför intressant att 
redogöra för lite av den forskning som förekommit om kvinnor och mäns olika 
karriärmönster, eftersom begreppet att göra ”karriär” ligger nära begreppet chefskap 
(ibid.). 

Wahl (ibid.) refererar i sin doktorsavhandling till en svensk undersökning genomförd av 
Gisèle Asplund ”Karriärens villkor” (1984). Studien jämförde mäns och kvinnors olika 
karriärmönster och attityder till karriären. Resultatet visade att 82% av männen inte 
tyckte att kön hade betydelse för befordran, medan endast 30% av kvinnorna instämde 
på det. Resultatet visade också att det rådde delade meningar om varför kvinnor inte 
avancerade i lika hög grad som männen i organisationen. Männens förklaringar var att 
kvinnor inte vill avancera, att de inte vågar ta risker och att de saknar stöd från sin 
familj. Kvinnornas förklaringar var att de inte uppmärksammas av sina chefer på samma 
sätt som sina manliga kollegor, att kvinnor från början hamnar på positioner som inte 
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leder till befordran och att kvinnor oftast inte har den utbildning som leder till 
befordran.  

Sammanfattningsvis tolkades detta som att män förklarade bristen på befordran av 
kvinnor på orsaker som berodde på kvinnorna själva eller deras familjesituation, medan 
kvinnorna såg förklaringar kopplade till förhållanden i arbetslivet och karriärmönstrens 
utformning. (ibid.) 

Som jag har beskrivit ovan kan strukturella förklaringar delas in i maktstrukturer, 
möjlighetsstrukturer och den relativa representationen av en social kategori i dessa 
positioner. Jag kommer senare att referera till forskning som studerat innebörden av att 
vara minoritet i en organisation eller på en position, hur makt bibehålls av den 
dominerande manliga gruppen och vad frånvaro av makt innebär för kvinnor.  

3.2.1 Organisationens betydelse för karriären 

Kvande och Rasmussen (1993) undersökte i sin studie kvinnliga ingenjörers 
karriärmöjligheter i sex olika företag. De intresserade sig för denna profession, eftersom 
den traditionellt sett lett till goda möjligheter att avancera som chef.  De fann att trots att 
alla kvinnor hade en uttalad önskan att utvecklas och utmanas karriärmässigt, varierade 
dessa möjligheter markant mellan de olika företagen. Kvande och Rasmussen hittade ett 
samband mellan organisationernas strukturer och kultur och vilka olika möjligheter som 
ges män och kvinnor. De identifierade och namngav två olika typer av organisationer 
som ”static hierarcies” och ”dynamic networks”. 

”Static hierarcies” kan beskrivas som organisationer bestående av traditionella 
patriarkala strukturer, där de äldre männen har makten över de yngre och där de äldre 
cheferna kunde bestämma vilka som skulle avancera inom organisationen. De fann att 
männen i dessa organisationer systematiskt hade bättre möjligheter att avancera än 
kvinnorna. I ”static hierarchies” förändrades aldrig den manliga dominansen på högre 
chefsnivåer, eftersom den homosocial reproduktionen var en del av organisationernas 
politik och kultur.  

”Dynamic netwoks” kan beskrivas som organisationer som är i ett tillstånd av 
förändring utan fasta maktstrukturer. Denna typ av organisation såg kvinnors kompetens 
och de hade bättre möjligheter att avancera och ta mer ansvar. I dessa organisationer 
fanns det utrymme och resurser för alla, män som kvinnor, att utmanas och utvecklas. 
Kvande och Rasmussen tolkade detta som att de kvinnliga ingenjörerna hade bra 
möjligheter att lyckas i ”dynamic networks”, eftersom de liknade den dominanta 
manliga gruppen i fråga om inställning till deras företag, arbetet och karriär och i deras 
negativa inställning mot traditionella hierarkiska regler. 

Aaltio-Marjosola (1994) skriver i sin artikel ”Gender stereotypes as cultural products of 
the organization” att organisationskulturer kan bära ideal, standards och värderingar 
som kan marginalisera kvinnors liv i organisationen, medan manliga ideal favoriseras 
som det dominanta, framgångsrika och rätt sätt att arbeta. 

Morgan (1999) intar också ett kulturellt perspektiv i sin studie av organisationer och 
menar att organisationer som byggts upp kring kvinnliga värden ”på ett bättre sätt kan 
balansera och integrera ett rationellt och analytiskt förhållningssätt med mer empatiska, 
intuitiva och organiska beteendemönster”. Morgan skriver också att de förväntar sig att 
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många företagskulturer kommer att omvandlas i riktning bort från manliga värderingar 
och handlingar, eftersom företag nuförtiden tenderar att skapa platta organisationer och 
nätverksbaserade, som gynnar kvinnliga värderingar. 

Det bör dock observeras att vissa studier tyder på att ”plattare” och mer flexibla 
organisationsstrukturer inte förbättrar kvinnors karriärmöjligheter (Acker, 1992).  

3.2.2 Homosocialitet 

Näringslivet bygger mycket på förtroende. Det gäller inte bara i affärstransaktioner utan 
också i rekryteringsprocesser. I tider då det råder stor osäkerhet, vilket även kan sägas 
vara fallet idag, ökar behovet av att känna förtroende för de medarbetare som finns 
omkring en (Kanter, 1993). Detta ökar tendensen till att vilja skapa en homogen grupp. 
Homosocialitet är således benämningen för en könsdominans på maktpositioner i 
samhället och i organisationer, vilken medverkar till en homogen identifikation och en 
homogen orientering (Wahl m.fl., 2001).  

Förklaringen till denna tendens är att det är lättare att identifiera sig och kommunicera 
med människor som liknar en själv. Åtskilliga studier har bevisats att ledare i en mängd 
olika situationer troligtvis kommer att ha preferenser för underställda som är socialt lika 
dem och sedan lyfta fram dem. Detta fenomen kallas ”homosocial reproduktion”. Detta 
innebär rent praktiskt att de strukturer som råder gör att män som har makt att rekrytera 
reproducerar kopior av dem själva. (Kanter, 1993) 

Enligt Alvesson & Billing (1999) är det i allmänhet kvinnors tal, utseende och 
handlande som framstår som mångtydigt och svårtolkat för en etablerad grupp av män. 
Kvinnor kan därför befinna sig i en ogynnsam position när det gäller att försäkra chefer 
och kolleger om den tillförlitlighet och förutsägbarhet som värdesätts så högt i 
komplexa organisatoriska sammanhang. 

I sin artikel ”Broderskapets logik” (1996) försöker Gerd Lindgren bland annat förklara 
hur nätverk påverkar kvinnorna som oftast är i minoritet. Hon skriver att för att få 
tillträde till de manliga rummen krävs förutom egenskapen man också vissa andra 
kvalifikationer, man skall tillföra något nytt av värde eller på annat sätt förstärka 
gruppens status. Kvinnor kan idag formellt bli medlemmar i manliga kretsar, men när 
det sker visar det sig finnas informella gemenskaper i gruppen som motverkar 
betydelsen av medlemskapet. Det kan tillexempel innebära att viktiga beslut inte fattas 
främst i formella sammanhang utan snarare under mer informella sammanhang där 
kvinnor inte bjuds in.       

3.2.3 Minoritet i en organisation 

Att vara i minoritet i en organisation handlar inte bara om att vara underrepresenterad 
totalt sätt i organisationen, utan det kan också innebär att vara i minoritet på olika typer 
av positioner. I den här uppsatsen har jag av naturliga skäl begränsat begreppet till 
kvinnor som är i minoritet i styrelser och på ledande befattningar.  

I den undersökning som genomfördes i samband med SOU 2003:16 (Mansdominans i 
förändring om ledningsgrupper och styrelser, 2003) var resultatet tydligt. Kvinnor har 
en liten representation i svenska styrelser och ledningsgrupper. Även om statiken är 
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något mer upplyftande inom offentlig sektor än inom privat sektor visar studien att det 
finns mycket kvar att göra om målet att uppnå en jämn representation ska uppfyllas.  

 

Tabell 2 Mansdominans i styrelser och i ledning och bland samtliga anställda, i samtliga 

organisationer och organisationer med privat ägandeform 

Andel (%) av organisationen som har mer än 60 procent män i respektive grupp, punktskattning och 95-
procentigt konfidensintervall 

 

Samtliga 
organisationer 

Konf samtliga 
organisationer 

Organisationer med 
privat ägandeform 

Konf 
organisationer 
med privat 
ägandeform 

Styrelse 87,4 2,3 92,5 2,3 

Ledning 86,4 2,3 89,6 2,5 

Samtliga anställda 61 2,9 65,1 3,6 

Källa: Enkätundersökning SOU 2003:16 

Det finns betydande variationer i tecken på fördomar mot kvinnor, subtila sociala 
mekanismer och kulturella föreställningar som missgynnar kvinnor (Alvesson & 
Billing, 1999). Homosocialitet är som jag ovan beskrivit exempel på sociala 
mekanismer som påverkar kvinnors möjlighet till ledande befattningar. I senare kapitel 
kommer kulturella föreställningar att förklaras närmare.  

Kanter (1993) förklarar att ett problem för kvinnor att göra karriär ligger i strukturen av 
könarbetsdelningen. Hon ”myntar” begreppet “tokens”, vilket innebär att man blir 
behandlad som en symbol för en kategori, snarare än som individ. Hennes studie visar 
exempelvis att om kvinnor på en arbetsplats utgör färre än 30 % blir de som finns där 
behandlade enligt den rådande uppfattningen om hur ”kvinnor i övrigt är”, och inte hur 
de är som person. Konsekvenserna blir att för det första får ”tokens” uppmärksamhet, de 
är mer synliga, men inte sedda på grund av sina individuella egenskaper. För det andra 
står de för kontrasten och hålls därför utanför den dominerande kulturen för att den ska 
kunna bevaras. Det är inte bara Kanters studie som tyder på att det ger strukturella 
effekter om kvinnor på chefsbefattningar är i stark minoritet. Den som avviker måste 
anpassa sig efter normen, det vill säga efter ett typiskt manligt chefsbeteende (Wahl, 
1996).    

Ulla Eriksson (2000) nämner mer om detta och menar att den kvinna som avviker från 
de andra cheferna på samma nivå i hierarkin är en ”token” både för de underordnade, 
kollegorna på samma nivå och de överordnade och hålls därför utanför i de flesta 
informella sammanhang. Detta kan i sin tur bidra till att begränsa hennes möjligheter att 
påverka andra kvinnliga karriäristers förutsättningar.  

3.3 Chefskap 

Varför har jag då valt att beröra detta begrepp i den här uppsatsen? Jo, det har alltid 
funnits föreställningar om hur en chef ska vara och vad bra chefskap innebär (Kanter, 
1993). Vem eller hur är en bra chef eller ledare? Det är inte helt lätt att definiera, 
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eftersom uppfattningen om vilka egenskaper som är viktiga varierar beroende på vem 
du frågar.  

I sin undersökning på Indisco kunde Kanter klassificera några kvalitéer som ansågs 
viktiga för en chef att ha. En bra chef ska vara empatisk, ambitiös, intelligent och vara 
en bra kommunikatör. Dessutom ska en bra chef ha integritet, en förmåga att fatta 
beslut, kunna hantera risk och använda organisationen genom förtroende och delegation. 
(Kanter, 1993)     

Dessa föreställningar om hur en chef ska vara eller hur chefskap skall utföras i en 
organisation kan ge, eller ger konsekvenser för kvinnors möjlighet att avancera till 
chefsposition. Enligt Alvesson & Billing (1999) kan idéer om och normer för ledarskap 
uttrycka en stark maskulin underton som får det att framstå som naturligare eller enklare 
för män än för kvinnor att utöva ledarskap.  

3.3.1 Stereotyper av maskulinitet och femininitet 

Vad betyder det då att idéer och normer för ledarskap uttrycker något som jag 
förknippar med manlighet och maskulinitet? Först bör det nämnas att vad som uppfattas 
som maskulint eller feminint är kulturella föreställningar som inte nödvändigtvis måste 
kopplas till man eller kvinna, dessutom är begreppen inte statiska utan de har ändrats 
under historiens lopp (Wahl, 1996).  

Maskulin stereotyp Feminin stereotyp 

Logisk/rationell Intuitiv/emotionell 

Aggressiv Undergiven 

Exploaterande Empatisk 

Strategisk Spontan 

Oberoende Närande 

Konkurrensinriktad Samarbetsinriktad 

Ledare och beslutsfattare Lojal medarbetare 

Källa: Morgan (1999) 

Morgans (1999) modell är framförallt sammanställd som förklaringsmodell av manliga 
respektive kvinnliga organisationer. Han menar att organisationer strävar efter att bli 
rationella, analytiska, strategiskt tuffa och aggressiva. Jag har dock funnit denna modell 
användbar som illustration över vad som anses som manligt respektive kvinnligt också i 
ledarskaps- och kommunikationssammanhang. Samma egenskaper återkommer 
nämligen genom litteraturen.  

Det är av vikt att reda ut dessa idéer och normer för de ger konsekvenser. De präglar 
vårt sätt att betrakta och behandla vår omgivning. Inte nödvändigtvis av illvilja eller 
inskränkthet, utan snarare för att vi socialiseras i en kultur där dessa stereotyper är 
normgivande (Alvesson & Billing, 1999). Aaltio-Marjosola (1994) menar att 
anledningen till att kvinnor hålls borta från ledande positioner är att kvinnor 
stereotypiskt sätt anses vara för emotionella. Något som då inte skulle vara en önskvärd 
egenskap på en ledande befattning. I chefssammanhang kan det för en kvinna också 
vara en svår balansgång att vara en högt uppsatt chef, något som ju stereotypt 



  

 18

förknippas med manlighet. Studier visar att kvinnor som är verksamma i 
mansdominerade arbeten ibland känner att de betraktas som okvinnliga (Alvesson & 
Billing, 1999).  

Men det är inte bara hur vi betraktar och behandlar andra som påverkas av normer, utan 
också hur vi själva agerar. Forskning visar att då kvinnor och män är tillsammans i 
grupp är det troligare att kvinnorna uppför sig efter männens regler än efter kvinnornas. 
Kvinnorna anpassar sig helt enkelt till männens normer. (Tannen, 1992)  

3.3.2 Manlig och kvinnlig kommunikation 

Det sätt på vilket kvinnorna anpassar sig är bland annat genom kommunikationen. 
Studier visar att då båda könen samtalar med varandra liknar samtalet mera männens stil 
än kvinnornas (Tannen, 1992).     

Manlig och kvinnlig kommunikation kallas för abstrakt respektive konkret språkstil. Ett 
abstrakt språk är opersonligt, faktainriktat, rationellt och innehåller fler abstrakta ord än 
det konkreta språket som ofta är personligt, rikt på känslor och bilder (Nilsson & 
Waldemarsson, 1994). Det är inte bara själva språket som är särkskiljande i 
kommunikationen. Studier visar också att när kvinnor samtalar i grupp överlappar 
kvinnor ofta varandras meningar för att skapa samhörighet. Tannen (1992) fann att i 
sammanhang av informationssamtal, som exempelvis ett sammanträde, är det inte 
förvånande att många kvinnor tycker att det är svårt att få eller behålla ordet. Det tävlar 
inte om det som männen gör, det är också troligare att de formulerar sina åsikter som 
frågor, tar mindre tid i anspråk och talar med ljusare röst. De sätt att tala som förknippas 
med manlighet förknippas också med ledarskap och auktoritet (Tannen, 1992).    

Det språkbruk som dominerar organisationer idag är också rikt på ”manliga” metaforer 
med koppling till det militära. Exempel på detta är "ut på fältet", "frontlinjen", "team" 
och "kämparanda". Den manliga kulturen som reproduceras genom språk- och 
metaforanvändningen skapar enligt den feministiska forskningen hinder för kvinnors 
karriärmöjlighet. (Heide, m.fl., 2005)  

3.3.3 Föreställningar om kvinnors förmåga att chefa 

Jag har tidigare beskrivit egenskaper som kan anses önskvärda eller nödvändiga för att 
betraktas som en chef-, eller ledartyp. Indelningen berörde då kulturella föreställningar 
om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Chefskap definieras i stor 
utsträckning med stereotypiskt sett maskulina attribut.  

Det har genomförts flera psykologistudier som avsett att undersöka om det finns 
skillnader mellan män och kvinnors förmåga att leda och chefa. Dessa studier av 
psykologiska egenskaper har gett blandade resultat, men på det hela taget inte visat på 
några, eller bara ett fåtal, skillnader mellan män och kvinnor. Slutsatsen har i de flesta 
fall varit att psykologiska egenskaper inte kan förklara variationen mellan män och 
kvinnor i chefsjobb. (Alvesson & Billing, 1999) 

Enligt en studie genomförd av Christina Franzén (1994) värderas och bedöms kvinnor 
av män i arbetslivet utifrån en manlig norm. Männen ser kvinnor som bristfälliga på 
olika sätt. Det kan vara alltifrån att de saknar kompetens till att de inte vågar, eller inte 
vill ta chefsansvar. De tillfrågade männen i studien ansåg också att familjen var ett av de 



  

 19

största hindren för kvinnor, eftersom det är svårt för kvinnor att kombinera familj och 
karriär. Dessa föreställningar och stereotypa bilder hos högre befattningshavare om 
kvinnors familjesituation kan gå så långt att de till och med missgynnar kvinnor som 
faktiskt inte har eller planerar att skaffa barn (Alvesson & Billing, 1999). 

Alvesson (1997a) belyser att den här inställningen även påverkar jämställda män. Han 
menar att även om villkoren för att kombinera familj och karriär förbättras så sätter nog 
extern konkurrens mellan företag och intern konkurrens om karriärmöjligheter vissa 
hinder i vägen för denna möjlighet även för männen. Det kan till exempel innebära män 
som väljer att utnyttja sin rätt till föräldraledighet karriärmässigt missgynnas jämfört 
mot män som inte väljer att stanna hemma med sina barn.    

Flera av de tillfrågade företagsledarna i Franzéns studie (1994) sa sig vara nöjda med 
den ledning som de hade och att de inte kunde se vad en ökad kvinnorepresentation 
skulle tillföra verksamheten. Kvinnorna å andra sidan var kritiska till att män inte ser att 
kvinnors låga representation är ett dåligt resursutnyttjande och att det ytterst handlar om 
företagets lönsamhet. 

3.3.4 Betydelsen av inflytande 

Varför är det då viktigt att fler kvinnor släpps fram på chefspositioner? Jag har tidigare 
beskrivit att chefskap är manligt definierat och att det existerar olika föreställningar om 
kvinnors förmåga och vilja att göra karriär som chef. Dessa föreställningar är inte 
statiska utan förändras i olika sammanhang och vid olika historiska tidpunkter. 
Problemet med chefskap är att män genom sin dominans på maktpositioner länge och 
fortfarande har tolkningsföreträde för hur chefskap ska definieras och vad som anses 
som norm (Wahl, 1996).  

Vikten av att fler kvinnor släpps fram på ledande positioner handlar därför om makten 
och rätten att påverka rådande normer. I maktrelationer förfogar aktörerna över olika 
resurser materiella och symboliska och har olika förutsättningar att bestämma över hur 
verkligheten definieras (Alvesson, 1991). Med anledning av detta skulle fler kvinnor på 
ledande positioner innebära mer makt för kvinnor att verka normgivande och påverka 
föreställningarna om hur chefskap ska definieras.  
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4 Empiri  
Den empiriska studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer där 
respondenterna gavs möjlighet att fritt utveckla sina svar. Detta resulterade i ett 
omfattande intervjumaterial. Materialet är redovisat under pseudonym. För att ge 
läsaren möjlighet att skapa ett sammanhang av detta har jag valt att presentera 
resultatet under tre rubriker; normer och ideal, betydelsen av rådande könsstruktur i 
organisationen organisationens betydelse och strategi.     

4.1 Normer och ideal 

Värderingar och normer som informellt och formellt kommuniceras och genomsyrar en 
organisation uttrycker den kultur och anda som råder och styr organisationen. 
Intervjuerna kretsade ofta kring hur respondenterna upplevt att värderingar och 
inställningar inom organisationen påverkat deras karriärer. Respondenternas bakgrunder 
är olika men det som varit genensamt för deras tidigare och nuvarande arbetsplatser är 
att chefspositioner i princip uteslutande innehafts av män. Samtliga tre respondenter 
arbetade inom organisationer som formellt uppmuntrade mångfald och kvinnlig 
chefsrekrytering. Ett exempel som gavs på detta var förekomsten av utvecklade 
mentorprogram. Men samtidigt berättade samtliga respondenter om att de upplevt både 
uttalade och icke uttalade budskap och signaler som vittnar om en inställning som stred 
mot detta.  

A:” Du förväntas att vara som en man fast du inte är det, sen så om du dessutom jobbar 
i en manlig bransch ska du bete dig som en man och sedan har du sällan lika stöd 

underifrån som en man har. Du har mycket mer emot dig. Sen så kan du ju hantera det 
på olika vis. Om man tar en grundman här och en grundkvinna där så har kvinnan 
sämre möjligheter att klara sig, skulle jag säga på grund av hur gruppen hanterar 

henne. Hon får absolut inte samma stöd. Jag är helt övertygad om det.” 

B: ”På företaget X så fick inga kvinnor chansen, de var jätteduktiga, men de fick aldrig 
någon tung position. Det fanns flera kvinnor som uttalat sagt att de ville ge järnet, 

därför att de ville bli delägare, men det var alltid stängt.” 

S: ”De har ju aldrig tänkt i de banorna överhuvudtaget. Att tillsätta en kvinnlig VD det 
har inte funnits i tankevärlden. Det är ett nytt sätt att tänka.” 

På frågan om respondenterna ansåg sig blivit motarbetade på sina arbetsplatser beskrev 
två av respondenterna incidenter där de ansåg sig blivit motarbetade eller rent av 
mobbade på sina arbetsplatser. Respondent A däremot upplevde inte att hon känt sig 
motarbetad.   

B: ”Riktningen var sån att de informella krafterna stod för en syn - vi ser till att bli av 
med de obehagliga människorna och stänger dörrarna - så kan vi köra på som vi alltid 
har gjort. Hela den här historien med mobbing och så hade inte inträffat om jag varit 

man, absolut inte!” 

S:” Men jag blev ju inte tillfrågad först till VD-tjänsten, utan jag blev tillfrågad som 
andre man. Jag blev erbjuden vice VD-tjänsten, men där ville jag inte vara. Nej, VD-

tjänsten ville jag ha. Skulle jag ha en ovanför mig som var från bilbranschen? Jag 
kände – ska jag sitta där och ta order från en sådan där ungtupp som inte ens kan 
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hälften av vad jag kan och så ska jag sitta och lära upp honom. Jag hade ju kunnat ta 
tjänsten. Jag var inte ens tillfrågad.” 

A: ”I min värld har vi så många verbala elaka jävlar som älskar att säga taskiga saker. 
Det har de förstås sagt om mig, men jag har inte känt mig aktivt motarbetad vilket beror 

på att jag inte ens har känt efter. Jag har inte ens brytt mig om att lyssna.” 

Respondent B svarade att rekryteringen av kvinnor till högre ledande befattningar 
ibland sker för att ”snygga till statistiken”. Denna uppfattning delades till viss mån 
också av respondent A.     

B: ”Jag vet andra lägen där jag har känt också att jag har blivit så trött för jag har 
känt att jag är där mera som en maskot. Jag sa till och med till min chef alldeles i 
början, tredje veckan när jag hade varit där tror jag, att jag inte hade lust att vara 

någon slags joker eller maskot där.  Och då så sa han lite plirigt till mig att det kanske 
är det du ska vara, det kanske behövs.” 

A: ”När det gäller till exempel män och kvinnor i näringslivet, säger jag att vi är ett B-
lag. Det beror på att män ser sina egna egenskaper oftast som mycket bättre än de vi 

har. Om en man pratar mycket är han aldrig pladdrig, det är en kvinna. Fast män 
pratar mer! Män pratar långsammare, vi måste liksom skynda oss på för att hinna säga 

så mycket på kort tid för att vi ska bli hörda. Om vi talar högt, då är vi skrikiga och 
gräsliga medan de är myndiga. Det finns en massa saker som är på plussidan för män 
och på minussidan för kvinnor. Det mest osexiga som finns är en kvinnlig chef. Alla de 
egenskaper som gör en man sexig som chef, de är negativa mot mig. Jag har för mycket 

pengar, för mycket makt, jag är för bestämd. ” 

Respondenterna har erfarenheter från olika typer av branscher. Respondent A har 
innehaft ledande befattning inom mediabranschen, respondent S inom läkemedels- och 
IT-branschen och respondent B inom revisions- och konsultbranschen. Alla tre 
respondenter var ense om att företagskulturen och det allmänna klimatet i företagen till 
viss del kan påverka kvinnors förutsättningar att avancera till ledande befattningar men 
också vilka möjligheter det finns att utforma sitt chefskap. Förutsättningar för kvinnor 
att avancera till ledande befattning kopplades ofta ihop med möjligheten att kombinera 
familj och karriär.  

S: ”Fast i IT-branschen tycker jag att det är mer jämlikt mellan tjejer och killar. Fast 
det krävs ju rätt mycket av en i IT-branschen. Där förväntas man jobba i princip en 11-

12 timmar om dagen. Ja, det kanske man gör tills man får barn.” 

A: ”Jag tycker att företag ska vara rationella. Vi har aldrig nästan övertid. Vi har 
småbarnsmammor och pappor här. Det är en planeringsfråga, har du en bra chef som 
kan planera ordentligt så kan du lösa det. Börsföretagen kör ju sina företag så jävla 
hårt, där det förväntas av de unga att de ställer upp dag som natt, vilket jag tycker är 

fullständigt kokko(....). Så är chefsjobben idag för tunga, man begär för mycket. Det var 
inte så på min tid, jag hade mycket lättare när jag hade småbarn.” 

Två av tre respondenter uttryckte att viljan att själva kunna påverka och sätta standarden 
för vilken kultur som skulle råda i deras organisationer varit en stark drivkraft för att 
träda i sig rollen som chefer. 
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S: ”Jag har ju haft en dröm att driva ett bolag just för att införa kvinnliga värderingar, 
som jag kallar mer mänskliga värderingar. Man kan ändå vara tuff i business, det går 
att kombinera (.…) Det var därför jag ville ha den där VD posten. För jag ville sätta 

standarden för vad man gör här.” 

A: ”Fritiden var inte en del av ens jobb. Idag är det ju också så att på många 
arbetsplatser så markerar chefen att man ska följa med ut på picknick, pubkvällar och 

vad det nu är för någonting. Arbetsplatsen blir en livsstil. Det blir en bit av en ung 
människas fritid och jag tycker inte att det är något bra. Då ska man som chef se upp. 

Beslut ska inte fattas efter fem.” 

På frågan om respondenterna kunde se förändring i svenskt näringsliv och om vi inom 
en överskådlig framtid skulle kunna räkna med att se fler kvinnor på ledande 
befattningar inom bolag och på styrelsepositioner var svaren varierande. Respondent S 
menar att så länge som bilden att kvinnor skulle vara mindre lämpade än kvinnor av 
vara chefer kvarstår kommer denna process ta lång tid. Respondent A kunde dock 
skönja en förändrad inställning till arbete och fritid i allmänhet hos män i min 
generation som hon trodde kunde ha positiv effekt på utvecklingen. Respondent C 
angav som svar att så länge som män i allmänhet inte ser att det föreligger skillnader i 
möjligheten att avancera kommer det att ta tid innan en förändring kan väntas.    

S: ”Jag menar det finns ju en bild av oss och då måste de göra om den där bilden för nu 
ser vi annorlunda ut. (…) Om man vänjer sig vid vad vi är så blir det bättre för de 

yngre och det här är en process som kommer att ta 25-30 år.” 

A:” Men det finns en väldigt bra grej, jag ser att de killar som kommer nu som är i er 
ålder, de är inte som våra män. De är mycket mer lyhörda för ett bättre liv, eller som de 

definierar som ett bättre liv. De har inga problem med en framgångsrik fru som vår 
generation har. Så jag tror också att männen själva måste hjälpa till att förändra det 

här, det kan ju inte vara ett kvinnligt ansvar att säga, jag vill vara med mina barn. Jag 
tycker att det har hänt mycket men det är klart att man inte ändrar en kille som i sin tur 
har präglats av sin pappa. Så han måste ju bli lite präglad av sin fru, jag tycker ändå 

att det känns som att det går framåt fast det kanske är myrsteg, men det går inte bakåt.” 

B: ”Det är ju det som är det stora dilemmat att det ju finns många män som säger att 
jag är så jämlik och du ska bara höra hur mycket min fru jobbar och hon är minsann på 
en högre befattning än mig. I deras tanke tror de att vi är jämlika, för de ser inte våra 

hinder. De är ju ingen som är illvillig. Många av de här männen motarbetar inte 
kvinnor de är bara det att de inte ser problemen.” 

4.2 Betydelsen av rådande könsstruktur inom organisationen  

Under intervjuerna syftade betydelsen av vilken könsstruktur som rådde inom 
organisationen specifikt på respondenternas uppfattning om deras situation utifrån 
fördelningen mellan män och kvinnor på ledande befattningar. Alla tre gav uttryck för 
att det är en svår och tuff utmaning att inneha en VD- eller styrelseposition i företag där 
ledande befattningar för övrigt domineras eller helt innehas av män.      

S: ”Det är tuffare att vara chef som kvinna för det finns ju så få kvinnliga förebilder.” 

A: ”Det kan vara könsskillnader. Jag vet inte om vi någonsin kommer att rå på dem, 
man känner sig tryggare med sin egen sort. Jag väljer oftast en kvinna. Kan känna igen 
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mycket mer hos en kvinna. Jag tror vi jobbar bättre ihop. Om kvinnor då så småningom 
kommer upp och får ungefär lika villkor, så kommer de att välja kvinnor och män väljer 
män. Så då blir det ändå lite mer jämlikt. Idag väljer män undermedvetet eller medvetet, 

men de väljer i första hand sitt eget kön.” 

      B: ”Ja, de gamla normerna lever kvar. Alltså det sker en förändring nerifrån, men 
uppifrån är det så som alla pratar om. Att hela näringslivet är styrt av mäns normer och 
så är det fortfarande. När man som kvinna sitter i högsta ledning då sitter man som 
gisslan, man sitter ensam. Så där sitter jag som en udda figur, eftersom vi faktiskt 
pratar annorlunda, agerar lite annorlunda och har liksom ett sätt att se på 
problemlösning, som är kanske lite olika. Då sitter jag som en gisslan, därför att å ena 
sidan så sitter jag som en förebild för andra kvinnor i organisationen. Samtidigt som 
man känner att om jag ska få gehör för någonting i den här organisationen så gäller det 
att jag använder männens språk.” 

På frågan hur företag och styrelser bör se ut och agera för att förbättra möjligheten för 
kvinnor att avancera till ledande befattningar underströk två av de tre respondenterna 
vikten av att företag och styrelser inte är för homogent sammansatta.  

B: ”Du måste alltså ta in ett ledarskap där du hyllar mångfald. Hyllar mångfald i alla 
möjliga avseenden då, inte bara könsmångfald utan även andra kulturer. Du måste 

liksom tycka om förändring. Sen så måste du ha ett ledarskap som är medveten om de 
tröga system, alltså de normer som finns, som fungerar hämmande. Du måste alltså ha 
en ledare som vet att det finns normer så att vi kan vara extra varsamma mot dem och 

motarbeta dem. Det är det enda sättet.” 

S: ”Jag har lärt mig att inte acceptera vilken styrelse som helst. Du måste ha 
branschkunnigt folk i styrelsen och så helst en kvinna vill jag alltid ha in. Det kanske 

inte alltid finns någon förståelse för att man vill ha en mångsidig styrelse.” 

Respondent A poängterade att villkoren för rollen som chef bör beaktas. ”Idag måste 
man nästan välja bort chefsjobb om man ska lyckas med sin familj också. Annars måste 
man ju ha arbetsgivare som begriper vad chefsjobb innebär och att det inte innebära 
tillgänglighet 24 timmar om dygnet.” Hon menar att näringslivet generellt sett ställer 
alldeles för stora chefskrav som kvinnor inte kan leva upp till bara för att de ofta tar 
större ansvar för familjen än vad männen gör. 

4.3 Strategi 

Respondenterna fick också frågan om de själva tvivlat på sin egen kompetens och 
förmåga att genomföra ett bra chefsjobb. Alla tre svarade att de det inte betvivlat detta.     

B: ”Jag har haft ett bra självförtroende, nej en bra chefskänsla. Självförtroende är 
något man skapar genom att man gör saker som man lyckas med” 

A: ”Många kvinnor i näringslivet hatar hela feministdiskussionen, de vill över 
huvudtaget inte prata om den. De vill inte se att det är någon skillnad utan de tror hela 
tiden att det är kompetenser som avgör, men det är det inte. (…) Men vi är lika duktiga. 

Vi kan också bli koncernchefer, bara någon ser till att vi får städhjälp och lite annat 
jox, så kan vi klara av jobben.” 
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S:” Nej jag har aldrig känt att min kompetens har ifrågasatts, utan tvärtom har väl det 
varit hotet kan man säga. Att jag har varit så pass kompetent och att jag har haft 

argument.” 

Respondenterna beskrev att de genom sin karriär blivit mer medvetna om de strukturer 
som råder och i arbetsrelaterade sammanhang med tiden blivit mer taktiska och 
strategiska. Det innebar inte bara att de ställt krav inte på vilken positionen de själva 
skulle inneha, utan också att de under sin karriär gjort aktiva valt att arbeta under chefer 
som de känt förtroende för. Respondent S beskrev också att hon vid en befordran med 
utlandstjänstgöring ställt specifika krav om att arbetsgivaren skulle inkludera en 
barnflicka som förmån i utlandskontraktet.    

B: ”Vad jag var väldigt noggrann med då när jag tog det var att se till att jag fick rätt 
människor bakom mig. Jag var väldigt, väldigt noga vid anställningsförfarandet att 

fråga min blivande chef, VD:n för företaget, raka frågor. Hur styr du och vad är du för 
person?” 

A: ”Jag har alltså spelat med i det här könsspelet, därför att det har gagnat mig. Jag 
har inte känt att det har äcklat mig så mycket eller det har stört mig så mycket, utan jag 
har sett att det här behöver jag göra för att nå dit jag vill och då har jag gjort det. Och 

sen har jag sakta men säkert positionerat om mig kan man säga, men alltid ändå 
behållit det här kanske kvinnliga, skojat och skrattat och sådär. Men det har inte varit, 

jag kan inte säga att det har varit en plåga utan det har varit en strategi.” 

Respondenterna fick frågan om de ansåg att de tonat ner eller förstärkt karaktärsdrag 
under sina karriärer.     

B: ”Jag vet inte om jag har tonat ner så mycket. Jag har förstorat mera saker. Varit 
väldigt, väldigt strukturerad och sett till att jag har starka argument som står emot en 
tuff behandling. Jag har blivit så jäkla smidig, så att jag nästan är falsk mot mig själv. 

Därför att med årens lopp så blir det ju så att du förstår hur du ska agera för att nå 
framåt, alltså framgång. Och då skaffar du dig sådana later, eller sådana argument 

som når framåt. Det kan ju vara sättet att argumentera, sättet att dundra på, visa 
siffror, visa kalla fakta, att orädd gå på.” 

S: ”Jag har lärt mig att vara framfusig och att ta för mig. Lära mig att tala om att jag 
kan. Men det är inget man lär sig i skolan eller av sin mamma, inte av någon. Man 
upplever och tänker, nä nu får jag fan säga ifrån. Killar lär sig av sina kompisar i 

nätverken.” 

A: ”Jag har lett jättemycket, jag har varit en kompromissfeminist brukar jag säga. 
Samtidigt märker jag att det inte går, så jag har varit en sådan här som väldigt snabbt 

har identifierat vilken typ av chef har jag och vad är det den chefen förväntar sig av mig 
och så är jag sådan. Och jag ställer inte sådana krav som skrämmer slag på dem. Men 
man måste vara det som karlar älskar, beslutspotent (...). Det är att chefsjobben gör en 

hård.” 
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5 Analys 
Jag har valt att presentera analysen efter samma huvudrubriker som empirin är 
redovisad under. Min förhoppning med detta är att våra resonemang ska bli tydligare 
och lättare att följa. Det empiriska materialet är omfattande och komplext och det 
förekommer därför i vissa fall upprepningar av teori i olika analyssituationer. I den 
mån det varit möjligt har jag undvikit upprepning men i vissa fall har det varit 
nödvändigt för att göra analysen och sammanhangen tydliga.  

5.1 Normer och ideal 

De värderingar och ideal som får verka normgivande för vilken typ av kultur och 
ledarskap som ska dominera i organisationen kommuniceras kanske inte alltid explicit. 
Utan det kan så att säga ske i det dolda i form av symboler, liknelser och språkbruk, 
men det påverkar och formar oss likväl. Ett exempel på detta är de flertalet uttryck som 
används flitigt inom affärslivet, såsom "ut på fältet", "frontlinjen", "team" och 
"kämparanda". Dessa metaforer har stark koppling till typiskt ”manliga” sammanhang 
(Heide, m.fl., 2005). När jag talat om manlig dominans på arbetsplatser, så har detta inte 
främst inneburit att det funnits en total frånvaro av kvinnor. Så har inte fallet varit för 
någon av respondenterna men de har alla varit chefer i bolag eller ledamöter i styrelser 
där få eller ingen annan kvinna varit representerad på motsvarande nivå.  

Alla tre respondenter berättade om incidenter eller situationer där de blivit behandlade 
eller bemötta på ett sätt som de anser att de inte skulle ha blivit om de hade varit män. 
Respondent A beskriver bland annat att ”du förväntas vara som en man, (…) jobbar du i 
en manlig bransch förväntas du bete dig som en man (…) kvinnan har sämre 
möjligheter att klara sig (…)”. Feministisk forskning visar att den manliga kultur som 
ofta råder i näringslivet har en tendens att marginalisera kvinnor och skapar hinder för 
kvinnors karriärmöjligheter.    

Att det inom näringslivets finns uppfattningar om att det är naturligare för män än för 
kvinnor att utöva ledarskap bekräftades av samtliga respondenter. Respondent S var 
initialt inte tilltänkt till posten som VD beroende på ”(…) att tillsätta en kvinnlig VD det 
har inte funnits i tankevärlden. Det är ett nytt sätt att tänka”.  

Här kan paralleller dras till den forskning Kanter (1993) genomförde. Hon fann att det 
är lättare att identifiera sig och kommunicera med människor som liknar en själv. 
Homosocial reproduktion blir på så sätt ett angenämt och friktionsfritt sätt att lyfta och 
rekrytera underställda. Du vet så att säga vad du får. Respondent B såg ett mönster på 
sin arbetsplats ”(…) det fanns flera kvinnor som uttalat sagt att de ville ge järnet, därför 
att de ville bli delägare, men det var alltid stängt”.  

Forskning visar att det finns föreställningar om kvinnors, både inre och yttre 
förutsättningar, som ifrågasätter kvinnors lämplighet till chefpositioner (Franzén, 1994). 
I Wahls studie (1984) framkom det att uppfattningarna om kvinnors förutsättningar att 
bli befordrade till chefspositioner skiljde sig åt beroende på om du frågade en man eller 
en kvinna. Män förklarade bristen på befordran av kvinnor på orsaker som berodde på 
kvinnorna själva eller deras familjesituation, medan kvinnorna såg förklaringar 
kopplade till förhållanden i arbetslivet och karriärmönstrens utformning (Wahl, 1984). 
Vid frågan om respondenterna ansåg att de saknade vilja eller kompetens att tillträda 
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och klara av chefspositioner svarade samtliga att de tvärtom var ytterst kompetenta och 
villiga att axla rollen. Respondent B drog sitt resonemang så långt och menade att 
rekryteringen av kvinnor till högre ledande befattningar ibland sker för att ”snygga till 
statistiken”. Denna uppfattning delades till viss mån även av respondent A.     

”Jag vet andra lägen där jag har känt också att jag har blivit så trött för jag har känt 
att jag är där mera som en maskot. Jag sa till och med till min att jag inte hade lust att 
vara någon slags joker eller maskot där.  Och då så sa han lite plirigt till mig att det 

kanske är det du ska vara, det kanske behövs.” 

Alla tre respondenter höll med om att viktiga egenskaper för en chef är att kunna vara 
rationell, analytisk, strategiskt tuff och aggressiv i sina beslut. Detta överensstämmer 
mycket med den bild som jag fått genom referensramen. Det som är intressant att det är 
just dessa egenskaper som klassificeras som maskulina i teorin (Morgan, 1999). 
Alvesson & Billing (1999) för tesen att kvinnors tal och handlande kan uppfattas som 
mångtydigt och svårtolkat och därför inte inger tillförlitlighet och förutsägbarhet. 
Respondent A beskrev ett tydligt exempel på just detta: 

 ”När det gäller till exempel män och kvinnor i näringslivet, säger jag att vi är ett B-
lag. Det beror på att män ser sina egna egenskaper oftast som mycket bättre än de vi 
har. Om en man pratar mycket är han aldrig pladdrig, det är en kvinna. Fast män 
pratar mer! Män pratar långsammare, vi måste liksom skynda oss på för att hinna säga 
så mycket på kort tid för att vi ska bli hörda. Om vi talar högt, då är vi skrikiga och 
gräsliga medan de är myndiga. Det finns en massa saker som är på plussidan för män 
och på minussidan för kvinnor. Det mest osexiga som finns är en kvinnlig chef. Alla de 
egenskaper som gör en man sexig som chef, de är negativa mot mig. Jag har för mycket 
pengar, för mycket makt, jag är för bestämd.” 

Jag har tidigare beskrivit att chefskap är manligt definierat och att det existerar olika 
föreställningar om kvinnors förmåga och vilja att göra karriär som chef. Problemet med 
chefskap är att män genom sin dominans på maktpositioner länge och fortfarande har 
tolkningsföreträde för hur chefskap ska definieras och vad som anses som norm. Det är 
av politisk vikt att vinna mark och därmed makt varifrån du har inflytande och makt att 
påverka vilka normer som ska vara tongivande för kulturen i en organisation. Det skulle 
innebära att med fler kvinnor på ledande positioner skulle kvinnor få mer makt att få en 
normgivande inverkan och på så sätt kunna påverka etablerade föreställningar om hur 
chefskap ska definieras.  

Samtliga respondenter antydde just att villkoren för att göra karriär idag är formade 
efter traditionellt manliga livsmönster som ger små möjligheter för att kombinera karriär 
och exempelvis familj.   

A: ”Börsföretagen kör ju sina företag så jävla hårt, där det förväntas av de unga att 
de ställer upp dag som natt, vilket jag tycker är fullständigt kokko(....). Så är 

chefsjobben idag för tunga, man begär för mycket (…)” 

B: ”(…) Det förväntas man jobba i princip en 11-12 timmar om dagen. Ja, det kanske 
man gör tills man får barn”. 

Respondent A menade också att som chef ska man se upp med att skapa en kultur kring 
arbetsplatsen där anställda på sin fritid förväntas delta i olika sociala aktiviteter. Hon 
menade att även om det inte föreligger ett uttalat krav på den enskilda att delta, så 
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skapar detta en miljö där anställda ges olika förutsättningar. Enligt henne påverkar detta 
företrädelsevis dem som har familj att ta hand om på eftermiddagar och kvällar.    

” Idag är det ju så att på många arbetsplatser så markerar chefen att man ska följa med 
ut på picknick, ölkvällar och vad det nu är för någonting. Arbetsplatsen blir en livsstil. 

Det blir en bit av en ung människas fritid och jag tycker inte att det är något bra.  
Beslut ska inte fattas efter fem.” 

Respondenterna såg att då kvinnor generellt sett fortfarande tar mer ansvar för hem och 
barn halkar de efter männen karriärmässigt.  Två av tre respondenter uttryckte att viljan 
att själva kunna påverka och sätta standarden för vilken kultur som skulle råda i deras 
organisationer varit en stark drivkraft för att träda i sig rollen som chefer. Respondent S 
uttryckte det:  

”Jag har ju haft en dröm att driva ett bolag just för att införa kvinnliga värderingar, 
som jag kallar mer mänskliga värderingar. Man kan ändå vara tuff i business, det går 
att kombinera (.…) Det var därför jag ville ha den där VD posten. För jag ville sätta 

standarden för vad man gör här.” 

5.2 Betydelsen av rådande könsstruktur inom organisationen  

Respondenterna hade erfarenheter från olika typer av branscher och det var tydligt att 
det allmänna klimatet på deras forna arbetsplatser präglats av olika traditioner. Det som 
förenar organisationerna är att det chefspositionerna i princip uteslutande innehades av 
män. Om jag kategoriserar arbetsplatserna på en skala från hierarkiskt/byråkratiskt till 
öppen/dynamisk organisation, hamnar respondent Bs företag under kategorin 
byråkratisk, As mittemellan och Ss mot en mer dynamisk. Någon mer djuplodad analys 
av organisationerna görs inte i denna uppsats men det är intressant från det perspektivet 
att respondenternas upplevelser skiljt sig åt. Studier har visat att det finns samband 
mellan organisationers strukturer och kultur och vilka möjligheter som ges män och 
kvinnor (Kvande & Rasmussen, 1994).  

Static hierarcies kännetecknas enligt studien av patriarkala strukturer (ibid.). 
Respondent B beskrev situationen på företaget som ”ja, de gamla normerna lever kvar. 
Alltså det sker en förändring nerifrån, men uppifrån är det så som alla pratar om. Att 
hela näringslivet är styrt av mäns normer och så är det fortfarande”. Respondent som 
kom från en organisation som skulle benämnas som en dynamic network, hade generellt 
sätt en mer positiv inställning till sin tidigare arbetsplats ”fast i IT-branschen tycker jag 
att det är mer jämlikt mellan tjejer och killar (…)”. Respondent A gav ofta exempel på 
att det inom hennes företag togs hänsyn till flera intressen än bara det rent 
karriärmässiga ”jag tycker att företag ska vara rationella. Vi har nästan aldrig övertid. 
Vi har småbarnsmammor och pappor här. Det är en planeringsfråga, har du en bra 
chef som kan planera ordentligt så kan du lösa det(…)”. 

Respondenternas upplevelser skiljer sig något åt beroende på i vilken typ av 
organisation de arbetat i men de när det kommer till förklaringar som kan kopplas till 
organisationernas könsstrukturer finns mer likheter i kvinnornas berättelser. Alla tre 
respondenter har gett uttryckt för att de under sina karriärer känt sig ensamma och utan 
stöd, som respondent S beskriver ”det är tuffare att vara chef som kvinna för det finns 
ju så få kvinnliga förebilder”. 
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Samtliga respondenters arbetsplatser var vertikalt könssegregerade. I studier har detta 
strukturproblem uppmärksammats och beskrivits på så sätt att den som är i minoritet 
avviker från andra chefer på samma nivå (Eriksson, 2000).  Respondent B uttryckte: 

”När man som kvinna sitter i högsta ledning då sitter man som gisslan, man sitter 
ensam. Så där sitter jag som en udda figur, eftersom vi faktiskt pratar annorlunda, 

agerar lite annorlunda och har liksom ett sätt att se på problemlösning, som är kanske 
lite olika. Då sitter jag som en gisslan, därför att å ena sidan så sitter jag som en 

förebild för andra kvinnor i organisationen. Samtidigt som man känner att om jag ska 
få gehör för någonting i den här organisationen så gäller det att jag använder männens 

språk”. 

Flera studier har påvisat fenomenet homosocial reproduktion (Kanter, 1993). Det vill 
säga att ledare i en mängd olika situationer troligtvis kommer att ha preferenser för 
underställda som är socialt lika dem och sedan lyfta fram dem. Under intervjuerna gav 
jag respondenterna frågan vad de anser krävs för att möjligheterna för kvinnor att 
avancera till ledande befattningar skall kunna förbättras. Två av de tre respondenterna 
underströk vikten av att företag och styrelser inte är för homogent sammansatta. 
Respondent A menade att det var naturligt att män väljer män, liksom att kvinnor väljer 
kvinnor´, då igenkänningsfaktor skapar trygghet.  

B:” Du måste alltså ta in ett ledarskap där du hyllar mångfald. Hyllar mångfald i alla 
möjliga avseenden då, inte bara könsmångfald utan även andra kulturer. Du måste 

liksom tycka om förändring. Sen så måste du ha ett ledarskap som är medveten om de 
tröga system, alltså de normer som finns, som fungerar hämmande. Du måste alltså ha 
en ledare som vet att det finns normer så att vi kan vara extra varsamma mot dem och 

motarbeta dem. Det är det enda sättet.” 

S: ”Jag har lärt mig att inte acceptera vilken styrelse som helst. (…) Det kanske inte 
alltid finns någon förståelse för att man vill ha en mångsidig styrelse.” 

A: ”Jag vet inte om vi någonsin kommer att rå på könsskillnaderna, man känner sig 
tryggare med sin egen sort. Jag väljer oftast en kvinna. Kan känna igen mycket mer hos 

en kvinna. Jag tror vi jobbar bättre ihop. Om kvinnor då så småningom kommer upp 
och får ungefär lika villkor, så kommer de att välja kvinnor och män väljer män. Så då 
blir det ändå lite mer jämlikt. Idag väljer män undermedvetet eller medvetet, men de 

väljer i första hand sitt eget kön.” 

5.3 Strategi 

Flertalet studier visar att psykologiska egenskaper inte kan förklara variationen mellan 
män och kvinnor på chefsjobb (Alvesson & Billing, 1999). Respondenterna själva ansåg 
inte heller att de saknade förmåga att arbeta som chef ”jag har haft ett bra 
självförtroende, nej en bra chefskänsla (…).  

Föreställningar då som att en bra chef ska ha integritet, en förmåga att fatta beslut, 
kunna hantera risk och använda organisationen genom förtroende (Kanter, 1993). Dessa 
karaktärsdrag klassificeras i vår kultur traditionellt sett som stereotypt maskulina 
(Morgan, 1999). Ingen av respondenterna upplevde att deras kompetens ifrågasatts, eller 
som respondent S uttryckte det ”nej jag har aldrig känt att min kompetens har 
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ifrågasatts, utan tvärtom har väl det varit hotet kan man säga. Att jag har varit så pass 
kompetent och att jag har haft argument”.  

På frågan om respondenterna tonat ner eller förstärkt vissa karaktärsdrag svarade 
respondent B ”jag vet inte om jag har tonat ner så mycket. Jag har förstorat mera 
saker. Varit väldigt, väldigt strukturerad och sett till att jag har starka argument som 
står emot en tuff behandling. (…) du skaffar dig sådana later, eller sådana argument 
som når framåt. Det kan ju vara sättet att argumentera, sättet att dundra på, visa 
siffror, visa kalla fakta, att orädd gå på”. Forskning visar att kvinnor på 
chefsbefattningar som är i stark minoritet, måste anpassa sig efter normen, det vill säga 
anpassa sig efter ett typiskt manligt chefsbeteende (Wahl, 1996).  

Kommunikationsforskning visar att detta sträcker sig så långt att det påverkar sättet vi 
kommunicerar på (Tannen, 1992). Det sätt att tala på som förknippas med ledarskap och 
auktoritet är att har en förmåga att tala högt, länge och med stor självsäkerhet. Detta sätt 
är också det som förknippas med manlighet (Tannen, ibid.). Alla tre respondenter 
beskriver att de fått ändra sina sätt på vilka de framhäver sig själva för att ta mer plats, 
såväl på arbetsplatsen såsom i styrelserummen. ”Jag har lärt mig att vara framfusig och 
att ta för mig. Lära mig att tala om att jag kan (…)”. Respondent A menade ”(…) man 
måste vara det som karlar älskar, beslutspotent (...) chefsjobben gör en hård”. De 
resultat vi fått genom intervjuerna överensstämmer till stor del med den forskning vi 
tagit del av på området. .  

 Det är tydligt att respondenterna i studien anpassat sig efter männens normer i 
synnerhet när det gäller på vilket sätt de kommunicerar. Frågan är dock om detta kan ses 
som en medveten strategi eller om det är ett resultat av den miljö, det vill säga en form 
av socialisering, vari de verkat. Respondenterna har dock varit medvetna om flera av de 
hinder som det stött på utvecklat strategier för att undvika eller motarbeta dessa. Som 
jag har nämnt tidigare ses ofta familjen som ett av de största hindren för kvinnor, 
eftersom det anses svårt för kvinnor att kombinera familj och karriär (Franzén, 1994). 
Respondenten A uttryckte ”många kvinnor i näringslivet hatar hela 
feministdiskussionen, de vill över huvudtaget inte prata om den. De vill inte se att det är 
någon skillnad utan de tror hela tiden att det är kompetenser som avgör, men det är det 
inte. (…) Men vi är lika duktiga. Vi kan också bli koncernchefer, bara någon ser till att 
vi får städhjälp och lite annat jox, så kan vi klara av jobben”.  

Just att ta extern hjälp återkom även i intervjun med respondent S. Hon såg till att det 
inkluderades en barnflicka som löneförmån i hennes anställningsavtal. Samtliga 
respondenter har också berättat att de med tiden blivit mer aktiva och genom att 
genomföra en form av kontroll av deras nya chefer. ”Jag var väldigt, väldigt noga vid 
anställningsförfarandet att fråga min blivande chef, VD:n för företaget, raka frågor - 
hur styr du och vad är du för person”.  

På frågan om respondenterna kunde se förändring i svenskt näringsliv och om det inom 
en överskådlig framtid skulle kunna räkna med att se fler kvinnor på ledande 
befattningar inom bolag och på styrelsepositioner var svaren varierande. Respondent S 
menar att så länge som bilden att kvinnor skulle vara mindre lämpade än kvinnor av 
vara chefer kvarstår kommer denna process ta lång tid. Respondent A kunde dock 
skönja en förändrad inställning till arbete och fritid i allmänhet hos män i min 
generation som hon trodde kunde ha positiv effekt på utvecklingen. Respondent B 
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angav som svar att så länge som män i allmänhet inte ser att det föreligger skillnader i 
möjligheten att avancera kommer det att ta tid innan en förändring kan väntas.    

S:” Jag menar det finns ju en bild av oss och då måste de göra om den där bilden för nu 
ser vi annorlunda ut. (…) Om man vänjer sig vid vad vi är så blir det bättre för de 

yngre och det här är en process som kommer att ta 25-30 år.” 

A: ”Men det finns en väldigt bra grej, jag ser att de killar som kommer nu som är i er 
ålder, de är inte som våra män. De är mycket mer lyhörda för ett bättre liv, eller som de 

definierar som ett bättre liv. De har inga problem med en framgångsrik fru som vår 
generation har. Så jag tror också att männen själva måste hjälpa till att förändra det 

här, det kan ju inte vara ett kvinnligt ansvar att säga, jag vill vara med mina barn. Jag 
tycker att det har hänt mycket men det är klart att man inte ändrar en kille som i sin tur 
har präglats av sin pappa. Så han måste ju bli lite präglad av sin fru, jag tycker ändå 

att det känns som att det går framåt fast det kanske är myrsteg, men det går inte bakåt.” 

B: ”Det är ju det som är det stora dilemmat att det ju finns många män som säger att 
jag är så jämlik och du ska bara höra hur mycket min fru jobbar och hon är minsann på 
en högre befattning än mig. I deras tanke tror de att vi är jämlika, för de ser inte våra 

hinder. De är ju ingen som är illvillig. Många av de här männen motarbetar inte 
kvinnor de är bara det att de inte ser problemen. De gamla normerna lever kvar. Alltså 

det sker en förändring nerifrån, men uppifrån är det så som alla pratar om. Att hela 
näringslivet är styrt av mäns normer och så är det fortfarande. ” 
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6 Slutsats 
Syftet med uppsatsen är att utifrån tre kvinnliga chefers upplevelser ge deras syn på 
chefskap i en mansdominerad företagsmiljö och finna förklaringar till bristen av kvinnor 
på ledande positioner i näringslivet. Samtliga respondenter vittnar om att de stött på 
hinder i sina karriärer. Deras egna förklaringar till dessa hinder är att de är just kvinnor. 
Jag har utifrån deras berättelser funnit vissa mönster som till stor del bekräftar den 
forskning jag har tagit del av.   

Det som är gemensamt för respondenterna är att organisationerna, vari det arbetat, varit 
vertikalt homogena. Det vill säga att representationen kvinnor varit låg och höga chefs- 
och styrelsepositioner i princip uteslutande har innehafts av män. Tidigare forskning 
visar på olika anledningar till varför kvinnor fortsätter att vara underrepresenterade på 
ledande befattningar. Jag har beskrivit förklaringar som homosocialitet, det vill säga 
fenomenet där gruppen som är i majoritet fortsätter att lyfta medarbetare som socialt sett 
liknar dem själva. Detta ger minoriteten liten möjlighet att öka och på så sätt inflytande 
att påverka.  

En annan förklaring till bristen av kvinnor på ledande positioner är att 
organisationsstrukturerna är könsmärkta. Kanter fann (1993) att minoriteten, i det här 
fallet kvinnor, hålls utanför den dominerande kulturen för att den ska kunna bevaras. 
Kvinnors tycks släppas in motvilligt och det krävs nya sätt att betrakta chefskap och 
kvinnors förmåga att utöva det. Jag fann genom min studie att det inte är ovanligt att 
kvinnor trots hög kompetens och vilja betraktades som ett B-lag, ”en frisk fläkt”, eller 
rent av som en maskot tillsatt bara för att snygga till statistiken. Respondenterna tillhör 
ändå dem som ”lyckats” uppnå ledande befattningar men enligt dem skulle detta aldrig 
ha skett om de inte själva varit pådrivande och enträgna.     

En sista förklaring som jag fann är normen för chefskap. Näringslivet bär på ideal och 
värderingar som favoriserar stereotypt mannliga attribut, symboler och språkbruk. Det 
gäller att vara rationell, beslutspotent och kunna tala uttrycka sig på ett sätt som 
förknippas med pondus och auktoritet. Respondenternas strategier har varit att smälta in 
och göra sig smidiga. Respondent B menade att hon lagt till med later för att gå hem. 
Det gäller i synnerhet en anpassning av sättet att kommunicera, vilket samtliga 
respondenter menade blivit mer mannligt på sätt att det gjort det mindre beskrivande 
och mer så att säga rakt på.  

Jag valde respondenter delvis för att de hade erfarenhet från olika typer av 
organisationer. Detta gjorde det möjligt för oss att studera detta samband. Kvande och 
Rasmussens (1993) slutsats är att företag vars organisationsstrukturer liknar dynamic 
networks bättre skulle främja kvinnors karriärutveckling. Respondent S hade erfarenhet 
från en organisation som skulle kunna beskrivas som en dynamic network. Hon 
bekräftade också att även om tillsättningen av henne som VD var för den manligt 
dominerade styrelsen ett nytt sätt att tänka på så upplevde hon att kulturen var öppen för 
nya influenser och mer förändringsbenägen. Vad som däremot framkom i studien var att 
dynamic networks som hittas inom främst IT-sektor, eller det som på nittiotalet kallades 
för ”den nya ekonomin”, kräver en sådan arbetsinsats att det skapar hinder för 
medarbetare som vill kombinera karriär med familj.     

Min slutsats är att trots att förklaringarna till att kvinnorna i studien upplevt hinder inte 
uteslutande kan förklaras med begrepp som struktur och kultur, så ter sig ideal, 
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värderingar och normer som de främsta orsakerna. För framtiden är det därför viktigt att 
vinna mark och därmed makt. Homosociala reproduktionen är enligt en av 
respondenterna helt naturlig. Vi väljer gärna någon som liknar oss själva, det gör det 
lättare att samarbeta. Vikten av att fler kvinnor släpps fram på ledande positioner 
handlar därför enligt min mening om makten och rätten att påverka rådande normer. Det 
är just de här sätten att agera och tänka på som behöver ifrågasättas, debatteras och 
utmanas.  
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7 Slutdiskussion 
I detta kapitel gör jag  en kort sammanfattning över de reflektioner som uppkommit i 
arbetet med arbetet med uppsatsen samt hur mitt perspektiv på problemet/problemen 
ändrats sedan jag påbörjade arbetet med uppsatsen. Detta följs av en diskussion om 
undersökningens begränsningar och avslutas med förslag på fortsatt forskning inom 
området. 

7.1 Författarnas reflektioner 

Det är inte säkert att det alltid rör sig om en medveten diskriminering. Mina 
respondenter vittnade snarare om mer en indirekt typ av diskriminering. De har alla tre 
lyckats göra karriärer och nått toppositioner inom näringslivet men vägen snårigare än 
vad de upplevt att den skulle vara om de varit män. Det är främst outtalade barriärer 
skapas i de forum och rum där makten utövas. Så länge som det är så kommer 
möjligheten för kvinnor att nå ledande befattningar vara begränsad. Och då är vi tillbaka 
i ruta ett för en förutsättning att kunna förändra normer och inställningar ät att 
förutsättningarna förändras så att nya normer får vara rådande.  

Jag har genom de resultat vi fått i min studie sett att respondenterna stött på hinder som 
skulle falla under både strukturella och kulturella förklaringar även om de kulturella 
framträder som de mest dominerande orsakerna.   

Det är lustigt hur saker kan förändras med tiden. Det gäller både synen på sig själv och 
sammanhang du verkar i. Syftet till uppsatsen formades av mina funderingar till hur 
framtiden efter examen skulle te sig – skulle jag få ett jobb och skulle jag som 
yrkeskvinnor utvecklas på det sätt som jag önskade. Uppsatsen blev initialt präglat av 
ett feministiskt perspektiv. Inte kanske främst för att feminism är min starka 
övertygelse, utan snarare för att svenskt näringsliv så ofta framställs som 
mansdominerat både på horisontella och vertikala nivåer. Det blev därför mest naturligt 
att söka på begrepp som maktstrukturer, könsstrukturer och diskriminering. Den 
litteratur som jag då fann intog i stort sett uteslutande ett feministiskt perspektiv. Mina 
egna erfarenheter av förvärvsarbete var begränsad men jag påbörjade mina studier 
relativt sent och hade viss erfarenhet av det. Men det var som sagt fyra år sedan, inte 
särskilt lång tid, men min uppfattning och inställning till det som jag tidigare uppfattade 
som problem har förändrats eller helt försvunnit. Det är dock inte det enda, upplevelser 
och nyvunna erfarenheter har även lett till identifiering av nya problem, eller så rör det 
sig enkom om en fördjupad förståelse av min ursprungliga syn på möjligheterna att göra 
karriär. 

För att i korthet sammanfatta hur min syn på karriärsmöjligheter förändrats, så upplever 
jag det inte längre som ett diskriminerande eller i svagare termer ett motarbetande av 
kvinnor utövat av män. Även om det är de som fortfarande, i stort sett uteslutande, har 
makten att bestämma och rekrytera till chefsjobben. Istället upplever jag att det främsta 
problemen med att överhuvudtaget lyckas i näringslivet och med din karriär är att du 
förväntas arbeta så infernaliskt mycket. Kanske är det här framför allt ett 
storstadsproblem, vet inte, men det är i alla fall den verklighet som jag upplever just nu. 

Saken är den att detta inte bara påverkar kvinnor, utan även männen. För mitt i allt 
arbetande för att nå framgång yrkesmässigt och utveckla sin karriär, så vill man 
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underhålla vänner, finna en livspartner, skaffa barn, träna och emellanåt ha tid och ro att 
faktiskt bara få vara. Det är många av mina jämnåriga som upplever en stor utmattning 
snarare än en utmaning inför frågeställning – Hur finner man balans i livet?       

Det är dessa förutsättningar som väckt nya frågeställningar och funderingar på om den 
växande kulturen där arbetsplatsen blir en form av livsstil kan ha påverkan på kvinnors 
karriärsmöjligheter. Alvesson (1997a) belyser att den här inställningen även påverkar 
jämställda män.  

7.2 Studiens begränsningar 

Mitt val av syfte och problemställning i den här uppsatsen är gjord utifrån att jag känner 
ett engagemang och har intresse i ämnet. Detta är både en styrka men kan också ha lett 
till en begränsning när jag genomförde min studie. En risk med intervjuer är att 
respondenten blir påverkad eller styrd av intervjuaren. Utmaningen ligger i att inte låta 
ens egna åsikter och känslor lysa igenom. Jag var medveten om den här risken och för 
att i minsta möjliga mån minimerar denna valde jag att genomföra intervjuerna med 
öppna frågor. Jag hade en viss struktur i intervjuguiden som jag höll intervjuerna inom 
men utöver detta lät jag respondenterna tala fritt.  

Detta ledde till ett annat problem. Det här ämnet är aktuellt och känsloladdat. De flesta, 
om inte alla, har någon åsikt om det. Den frihet som jag gav respondenterna gjorde att 
intervjumaterialet blev väldigt omfattande och med facit i handen rätt spretigt. Det gav 
mig visst huvudbry när jag skulle sammanfatta och sammanställa studien. Häri ligger 
också en begränsning. Resultatet av en studie kan påverkas inte bara av hur du ställer 
frågorna men också hur du väljer att presentera materialet. Jag har valt att presentera 
studien under rubriker, detta enbart för att sortera ut frågorna något. Jag vill dock ge 
läsaren möjlighet att dra egna slutsatser utifrån materialet och har därför valt att 
respondenternas svar i stor utsträckning citeras istället för att referera dem.  

I alla dessa fall jag studerat är det naturligtvis svårt att se vad som är orsak och verkan. 
Det vill säga det är svårt att uteslutande förklara en situation utifrån ett perspektiv. 
Problem kan vara knutna till individen och inte till strukturella eller kulturella 
förklaringar. Deras uppfattningar är naturligtvis subjektiva och kan därför inte ligga till 
grund för generella vetenskaplig teorier men det är summan av de tre respondenternas 
uppfattningar som kan ge intressanta infallsvinklar.     

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

I intervjuerna berättade samtliga respondenter om att förutsättningarna för att lyckas 
göra karriär inom näringslivet blivit tuffare nu än vad det upplever det varit tidigare. De 
syftade bland annat på att förväntningarna och kraven på att arbeta mycket övertid och 
även delta i aktiviteter efter så att säga ordinarie arbetstid gjort det svårare att kombinera 
ett chefsjobb med föräldraskap. Detta påverkar fortfarande främst kvinnors karriärer 
beroende på att de generellt sett utför mer arbete i hemmet. Forskning tyder på att det 
här är en situation som även missgynnar jämställda män. Det kan vara på ett sådant sätt 
att män som väljer att utnyttja sin rätt till föräldraledighet karriärmässigt missgynnas 
jämfört mot män som inte väljer att stanna hemma med sina barn (Alvesson 1997a). En 
som jag ser det intressant infallsvinkel för fortsatt forskning skulle vara att studera vilka 
konsekvenser föräldrarledighet har för en man i karriären. Det vill säga hur en längre 
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frånvaro från arbetsplatsen eller kanske bara en uttryckt vilja att vara hemma påverkar 
hans chanser att avancera inom organisationen. Detta skulle kunna hjälpa till att svara 
på frågor om det är kön eller själva formen, det vill säga strukturen, för chefskap som 
skapar hinder.            
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Bilaga 1 Intervjuguiden 

Namn  

Ålder  

Titel 

Arbetsplats 

Fördelning kvinnor/män 

 

Normer och ideal 

Rollen som chef – hur upplever du den? 

Vilka krav ställs det på dig som chef? 

Vilka egenskaper skulle du definiera som bra chefegenskaper? 

Tror du att normen för hur en chef ska vara håller på att ändras? 

Tror du att kvinnor har sämre förutsättningar än män att bli bra chefer? 

Har du stött på föreställningar om att kvinnor är sämre ledare än män? 

Upplever du att det finns olikheter mellan könen ifråga om chefskap? 

När kvinnor lämnar sina höga chefsposter – vad tror du att det beror på? 

Beskriv din upplevelse av att arbeta i och göra karriär i en manligt dominerad miljö? 

Har du upplevt att du har behövt anpassa ditt beteende?  

Har du upplevt att du behövt anpassa ditt sätt att kommunicera? 

Vilken påverkansfaktor har organisationskulturen på kvinnors karriärmöjligheter, tror 
du? 

 

Organisationens betydelse 

Vilka skäl skulle du vilja ange till att kvinnor är underrepresenterade på ledande 
befattningar i näringslivet? 

Som underrepresenterad på chefsnivå/i styrelser – hur har du upplevt din position? 

Vilken typ av förändring skulle behöva ske? 

Vad kan företagen göra för att förändra bilden? 
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Strategi 

Vilka egenskaper har du under din karriär tonat ner eller förstärkt? 

Har du upplevt att din kompetens har ifrågasatts, och i så fall på vilket sätt? 

 


