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Abstract 
This candidate thesis is to examine why there are so few women who are managers. 

According to Statistics, from 2009, only 33% of the Swedish managers were women. 

Male managers are the norm and therefore the current leadership theory is based on men's 

values and beliefs. This leads to that many of today's organizational cultures have a male 

imprint that does not let in or attract women to senior positions. 

 

The study presents theories about the difficulties and obstacles that may arise for women 

when they want to become managers and what lies behind these barriers.  

The theoretical framework also describes what motivates a person to achieve a leading 

position and how culture affects the opportunities to advance within an organization. The 

organizational culture can create barriers for persons considered to be abnormal, which may 

affect a woman's opportunity to become part of organizational management. These barriers 

are sometimes called glass ceiling, an invisible barrier that makes it difficult or impossible to 

climb higher up the hierarchy. 

 

The study is also conducted with a qualitative approach in which four female managers were 

interviewed. These women have had the opportunity to talk about their experiences of being 

female and managers. The women have shared their experiences at the top and on the way 

there. 

 

By analyzing the theory and interviews with female managers the study will answer the 

question of why it is difficult for women to become managers. 
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Sammanfattning 
 

Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka varför det är så få kvinnor som är chefer. 

Enligt SCB var, under 2009, endast 33% av Sveriges chefer kvinnor.  

Manliga chefer är normen och därför baseras dagens ledarskapsteori på mäns värderingar och 

uppfattningar. Detta leder till att många av dagens organisationskulturer har en manlig prägel 

som inte släpper in och inte heller lockar kvinnor till ledande positioner.  

 

Studien presenterar teorier om de är svårigheter och hinder som kan uppstå för kvinnor när de 

vill bli chefer och vad som ligger bakom dessa barriärer.  

Den teoretiska referensramen beskriver dessutom vad som motiverar en person att nå en 

ledande position samt hur kultur påverkar möjligheterna att avancera inom en organisation. 

Organisationskulturen kan skapa hinder för personer som anses vara avvikande, vilket kan 

påverka en kvinnas möjlighet att bli en del av organisationsledningen. Dessa hinder kallas 

ibland för glastak, ett osynligt hinder som gör det svårt eller omöjligt att klättra högre upp 

inom en hierarki.  

 

Studien är även genomförd med en kvalitativ metod då fyra kvinnliga chefer har intervjuats. 

Dessa kvinnor har fått möjlighet att berätta om sina upplevelser av att vara kvinna och chef. 

Kvinnorna har delat med sig av sina erfarenheter på toppen och på vägen dit.  

 

Genom att analysera teori och intervjuer med kvinnliga chefer svarar studien på frågan varför 

det är svårt för kvinnor att bli chefer.  
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1 Inledning 
Inledningen redogör för rapportens syfte samt innehåller en bakgrundsbeskrivning och en 

diskussion som underbygger och redogör för varför det är intressant att forska kring den valda 

frågeställningen. 

 

1.1 Problembakgrund 

I många år har vi hört från media och personer i vår närhet om de svårigheter kvinnor stöter 

på ute i arbetslivet. Många diskussioner bygger på att kvinnor har lägre lön än män med 

samma arbetsuppgift och position. Bevis på detta ser vi i Statistiska centralbyråns 

undersökningar från 2009 som visar att endast 33 % av Sveriges chefer är kvinnliga
1
 och att 

kvinnliga chefer endast erhåller en lön som motsvarar 80-90 % av den manliga chefens lön.
2
 

 

Holgersson (2004) påstår att maktrelationen mellan könen hela tiden skapas och återskapas 

genom ständiga processer. Dessa processer utgörs av konkreta aktiviteter till exempel sociala 

relationer, vad människor gör, vad de säger och hur de tänker, samt härskarrelationer till 

exempel stat, lagstiftning, utbildningar och utbildning som förmedlas via texter, olika regler, 

riktlinjer och målsättningar. 

Sedan 70-talet har forskning angående ledarskap och kön expanderat. Wahl (2001) har valt att 

dela upp denna forskning i tre kategorier som har stått i fokus under tre decennier. Under 70-

talet studerade man kvinnor och hur de agerade i ledarpositioner. Under detta decennium 

problematiserades inte mansdominansen, man såg den som en självklarhet. Istället 

fokuserades forskningen på de kvinnliga ledarna som individer och huruvida de kunde vara 

ledare samt hur de agerade i en sådan position. På 80-talet växte frågan om varför kvinnor på 

chefspositioner är så få. Forskningen började då fokuseras på organisationer, strukturer och 

kvinnornas villkor istället för kvinnorna som individer. Man konstaterade bland annat att 

kvinnliga ledares villkor var annorlunda än manligas. 90-talet karaktäriserades av att man 

dekonstruerade ledarskapsbegreppet och fokuserade på män i ledarskapspositioner (Wahl et 

al. 2001). 

 

Den traditionella arbetsdelningen har lagt grund till dagens könsstereotyper inom arbetslivet. 

Kvinnor spelar en betydande roll inom serviceyrken medan män dominerar inom tekniska 

områden samt transport och militär. Kvinnor har en sekundär position på arbetsmarknaden. 

Deras arbetssituation är mer osäker, karriärmöjligheterna är begränsade och jobben har lägre 

prestige. Alvesson och Billing (1997) påstår att kvinnor, i många sammanhang, endast innehar 

1 till 5 procent av de högsta befattningar inom en organisation och 10 procent av de högre 

mellanchefspositionerna. De menar även att detta hänger samman med att typiska 

”kvinnojobb” erbjuder färre avancemang till högre nivåer. Kvinnor tycks inte ha samma 

möjligheter som män har, vare sig det rör sig om makt och statuspositioner eller om 

lönevillkor (Alvesson & Billing 1997). 

                                                 
1
 SCB (2009). Anställda 16-64 år i riket efter yrke (SSYK4), arbetsställets sektortillhörighet och kön. År 2005-

2009.  

(Tillgänglig: http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/sokres.asp?sokord=chef&soktyp=1&lang=1&sokr=2 

/Rubrik 9/ sök: chef/ arbetsställets sektortillhörighet valda: alla/ kön: män, kvinnor/ år 2009) [2011-03-15] 
2
 SCB (2009). Kvinnors lön i procent av mäns lön, standardvägt och ovägt, efter yrkesgrupp (SSYK) och tid. År 

2004-2009.  

(Tillgänglig: http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/sokres.asp?sokord=kvinnor&soktyp=1&lang=1&sokr=1 

/Rubrik 10/ sök: chef/ år 2009) [2011-03-15] 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/sokres.asp?sokord=chef&soktyp=1&lang=1&sokr=2
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/sokres.asp?sokord=kvinnor&soktyp=1&lang=1&sokr=1
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1.2 Problemdiskussion 

Idag präglas ledarskapsforskningen av ett normativt perspektiv som definierar hur det ideala 

ledarskapet uppnås. Ledarskapet tolkas som ett könsneutralt fenomen men de flesta chefer är 

manliga. Detta leder till att man antar att chefen som beskrivs inom ledarskapsforskningen är 

man, vilket leder till att kvinnor figureras som avvikare till den manliga stereotypen (Wahl et 

al. 2001).  

Manliga arbetsledare uppfattas som ”normen” medan kvinnorna och deras erfarenheter är 

osynliga. Teorin är i själva verket baserad på mäns värderingar och uppfattningar. 

 

Enligt Solberg är organisations och ledarskapsteorier könsneutrala, strukturer och processer 

ska fungera för båda könen. 

Women-to-the-top programmet är ett gott exempel på att det fortfarande finns ojämnlikheter 

mellan de olika könen i chefspositionerna och programmet har till syfte att skapa jämställdhet 

och främja en förändring i genusrelateringen (Eriksson-Zetterquist & Styhre 2008). 

Ett annat exempel på att kvinnor i dagens samhälle inte kan ta sig till en topp-position är att 

det finns ett så kallat glastak. Glastaket innebär att kvinnor endast når upp till de lägre 

chefsnivåerna i hierarkiska organisationer, och när de försöker nå en högre nivå möter de 

begränsningar som hindrar dem från att komma vidare (Drake & Solberg 2001).  

 

Mycket av de hinder som kvinnor möter inom organisationer kan härledas till den kultur och 

tradition som råder inom organisationer men även i samhället som stort. Det finns en rädsla 

för att släppa in en kvinna, som ses som något avvikande i en organisation med en manlig 

kultur. Det finns en ängslan för att en kvinna ska rubba den hierarki som finns inom 

organisationen. Även problematik som att kvinnor har andra intresseområden, till exempel 

familj, lyfts fram som man tror kan medföra att kvinnan inte har möjlighet eller viljan att satsa 

helhjärtat på sitt arbete.  

En diskussion som Solberg (1997) framför i sin litteratur är att kvinnor har ett mer socialt 

beteende i sitt ledarskap än män. Män kan skilja på privatliv och arbete jämfört med kvinnor 

som vanligtvis blandar in sitt privatliv på arbetsplatsen som kan påverka kvinnans ledarroll 

inom en organisation. 

 

Det råder delade meningar om ifall en kvinna ska anpassa sig efter en manlig kultur. Vissa 

påstår att kvinnan bör anpassa sig efter hierarkin för att ha möjlighet att klättra inom den, 

medan andra anser att hon ska behålla sina kvinnliga egenskaper för att åstadkomma en 

radikal förändring (Alvesson & Billing 1997).  

Alvesson och Billing (1997) beskriver det som skrämmande ur managementperspektiv att inte 

motverka det ineffektiva utnyttjandet av mänskliga resurser som kan uppstå, i och med det 

nutida könsmönstret. Genom att anställa både kvinnor och män och låta deras synpunkter 

samt erfarenheter komma till uttryck skulle man skapa större kunskap och kreativitet inom 

organisationen. Detta tanke- och handlingssätt samt sociala strukturer leder till att nästan 

hälften av arbetskraften inte utnyttjas fullt ut.  

1.3 Problemformulering 

Diskussioner och statistiska undersökningar visar på att det fortfarande finns ett mycket lägre 

antal kvinnliga chefer i vårt samhälle jämfört med de manliga. Därför vill vi veta: 

 Varför finns det så få kvinnliga chefer? 
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1.4 Syfte 

Idag vill vi veta vad diskussionerna lett till, om det blivit några förändringar i det kvinnliga 

ledarskapet och om det fortfarande är lika svårt för kvinnor att nå en chefsposition. 

Vi vill ta upp frågan bland kvinnliga chefer för att få ett mer sannolikt perspektiv på hur det 

sett ut tidigare i vårt samhälle när det gäller kvinnors svårigheter att bestiga den höga posten, 

samt hur det ser ut idag för kvinnor i ledande positioner. 

Studien bygger på ett beskrivande samt förklarande syfte. Vi vill beskriva hur det är att vara 

kvinna och ledare ute i arbetslivet samt hur kvinnor går till väga för att inta denna position. 

Genom studien vill vi dessutom förklara vad det är som hindrar kvinnor att ta sig till en 

chefsposition, för att förstå innebörden till varför statistiken ser ut som den gör idag. Det är 

viktigt att få en förklaring till grunden av denna problemformulering för att förstå resultatet av 

den.  

Vi vill även ta upp teorier kring tidigare forskning i vår studie, för att kunna skildra det som 

sagts och det som sägs idag kring kvinnliga chefer.   

Det viktiga för oss är att ta fram aktuellare information och fakta inom detta område för att se 

om förändringar har skett. 

Vi hoppas att denna studie kan ge en större inblick för kvinnor som vill inta ledarpositioner 

och för de som redan besitter en ledarposition. Lika viktigt är det att män kan ta del av denna 

forskning för att få en förståelse och en medvetenhet om den ledarstil kvinnor betonar och hur 

det kan påverka inom framtida verksamheter. 

Vi hoppas även att vår studie kan vara lika intressant för våra läsare som det är för oss. 

 

1.5 Disposition 

 

Kapitel 1: Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras problembakgrund samt problemdiskussion som leder fram 

till vår problemformulering. Detta följs sedan av studiens syfte. 

Kapitel 2: Metod 

Metoden beskriver hur vi arbetat för att utforma rapporten. Här redogör vi för hur vi gått 

tillväga med intervjuer samt vilket urval och avgränsningar vi gjort, och svårigheter det har 

burit med sig.  

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Här presenteras den teori vi arbetat fram för att svara på problemformuleringen och som även 

ligger till grund för våra intervjuer. 

Kapitel 4: Intervjuer med 4 kvinnliga chefer 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet vi fått fram genom våra intervjuer. 

Kapitel 5: Analys och tolkning av empiri 

Här analyseras det empiriska materialet och jämförs med vår teori. 

Kapitel 6: Slutsatser 

I slutsatserna presenteras svaret på vår problemställning. 

Kapitel 7: Avslutande diskussion 

Den avslutande diskussionen för fram våra tankar om studien.  

Kapitel 8: Referensram 

I det avslutande kapitlet listas de källor från vilka vi hämtat teori till den teoretiska 

referensramen.  
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2 Metod 
Metodkapitlet beskriver tillvägagångssättet som använts under rapportens utformande samt 

vilka för- och nackdelar som följer med den valda metoden.  

 

Vi har valt att bygga vår studie på empiriska intervjuer samt en teoretisk referensram. Vi har 

valt denna typ av genomförande eftersom vi ansåg att den skulle ge oss mer innehållsrik fakta 

och att vårt material skulle grunda sig på så trovärdiga källor som möjligt för att få ut sannolik 

information.   

Studien bygger på en teoretisk referensram som baseras på fakta som samlats in från litteratur 

och artiklar samt en kvalitativ undersökning där vi intervjuat ett antal kvinnliga ledare som är 

verksamma inom olika organisationer. Den teoretiska referensramen beskriver hur bland 

annat kultur präglar organisationerna och hur detta påverkar en kvinnas möjlighet att nå en 

chefsposition.  

Dessa fakta kommer sedan att jämförs i analysen med de svar vi fått genom våra intervjuer för 

ge en uppfattning om ifall litteraturen stämmer överens med de upplevelser kvinnor har av 

ledarskap. 

2.1 Urval & Avgränsningar 

Vårt urval är kvinnliga chefer i både mellan och topp position. Undersökningen grundar sig i 

kvalitativa ansatser då vi använder oss av strategiska val som innebär att vi medvetet väljer 

våra informanter och vilka som ska vara med i undersökningen. 

Genom det strategiska urvalet har vi valt informanter som varit lämpliga för att besvara vår 

forskningsfråga. 

Antalet informanter vi har intervjuat är fyra stycken. Avsikten med vårt urval är att vi vill 

generera överförbar kunskap via de kvinnliga cheferna. 

Vi har valt att avgränsa oss till endast kvinnliga chefer inom olika branscher för att få ett 

bredare perspektiv på hur stora skillnaderna är beroende på vilken bransch man tillhör. 

Anledningen till detta är att omständigheterna kan vara olika på olika arbetsplatser för kvinnor 

som vill ta sig till en chefs position.  

 

I denna studie vill vi presentera ett tydligt och innehållsrikt material för våra läsare, för att inte 

skapa någon typ av förvirring. Ju mer vi avgränsar oss ju tydligare blir studien. I denna studie 

finns en risk att man kan få en uppfattning om att det är till för endast kvinnor, men så är inte 

fallet. Det är inte avgränsat på så vis att det ska uppfattas endast av kvinnor, utan denna studie 

är till för alla individer som är intresserade av denna typ av forskning.  

 

Det som vi ytterligare avgränsat oss till är att vi valt att fokusera på viktiga hörnstenar inom 

teorin som vi tror kan vara en grund till vår problemformulering. De teoretiska källorna och 

ett flertal artiklar omfattar väldigt mycket fakta inom området kvinnligt ledarskap. Därför var 

vi tvungna att välja ut det som verkade relevant inför vår forskning. 

2.2 Deduktion och Induktion 

Teorier och modeller har givit oss en bra grund till det som sker i praktiken. Till en början 

följer vår undersökning den deduktiva ansatsen som innebär att teorin iakttas och tas till grund 

för observationer och resultat. Efter de observationer som gjordes i det empiriska materialet, 

var vi tvungna att titta tillbaka i teorin för att bedöma om det som sagts i teorin stämmer 

överens med våra observationer, som i detta fall kan bli ett inslag av induktion (Johannessen 

& Tufte, A. 2007). 
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2.3 Kvalitativ metod - Intervju  

Den kvalitativa metoden kan vara till stor hjälp för den kvalitativa dataanalysen. Det finns två 

avsikter med detta. Att systematisera, komprimera och ordna datamaterialet så att det blir 

analyserbart samt att utveckla tolkningar av och perspektiv på den information som finns i 

datamaterialet (Johannessen & Tufte, A. 2007). 

 

Innan vi började med att intervjua ville vi ha en riklig teoridel för att ha en god grund och 

kunskap i utformandet av våra intervjufrågor. Forskningen som vi gjorde inom teorin gav oss 

bra riktlinjer inför de frågor som vi ställde till informanterna. 

Vi valde att intervjua fyra olika kvinnliga chefer, för att få olika perspektiv på hur de har tagit 

sig till toppen och vilka motstridigheter de har fått möta. Det viktiga var att vi skulle få en 

inblick i hur kvinnans roll accepteras idag som en överordnad, och hur de har kunnat 

åstadkomma sin chefsposition. 

Intervjuerna är genomförda på ett kvalitativt sätt för att få ett öppnare samtal och för att 

informanterna ska kunna formulera svaren med egna ord. En ostrukturerad intervju för fram 

ett samtal, istället för konkreta svar som gör det lättare för informanten att prata, och på så sätt 

blir tillvägagångssättet väldigt flexibelt (Johanessen & Tufte, A. 2007). 

Eftersom vår studie har en stor innebörd av observationer var det bättre att utföra en informell 

intervju för att också till vår fördel kunna anpassa frågorna utefter samtalen.  

 

Under intervjuerna satt vi på chefernas kontor, för att de kände att det var deras bekväma och 

neutrala plats. Miljön där vi satt var ostört av omgivningen och avslappnat för informanten, 

som gjorde att vi fick ut informationsrika och ärliga svar till våra intervjufrågor, även känslan 

av stress var inte omfattande. 

Eftersom vårt urval begränsades till fyra kvinnliga chefer, var vi tvungna att få så mycket 

information som möjligt och försöka få fler perspektiv utifrån deras berättande. Materialet och 

de olika perspektiven vi fick med oss var till stor användning i vår studie. 

Syftet med att använda intervjuerna i vår studie, var för att vi skulle kunna få nyare och 

färskare källor utifrån våra informanter. Dessa kvinnliga chefer kunde ge oss en god bild om 

hur det var på deras tid när de skulle ta sig till topp och hur det ser ut idag för kvinnor att ta 

sig till en chefsposition. 

2.4 Kvantitativ Metod 

I en mindre del av undersökningen har vi valt att använda oss av kvantitativ data för att få en 

god skildring på hur många manliga och kvinnliga chefer det finns i Sverige. Vi har tagit hjälp 

av kvantitativ data såsom statistik och procentenheter då vi bevarat detta i vår medvetenhet 

som ett underlag i vår forskning. Det har varit ett gott hjälpmedel för våra intervjuer då vi 

redan haft en överblick på den statistik som varit och hur den kan se ut idag. Denna 

information har hämtats från elektroniska källor, till exempel från Statistiska centralbyråns 

hemsida, eftersom de uppdateras ofta.  
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2.5 Felkällor 

Mycket av den litteratur som finns kring kvinnligt ledarskap är från 90-talet. Detta kan ha 

påverkan på vårt arbete och kan ses som en felkälla. Samhället utvecklas och därmed även 

synen på kvinnligt ledarskap. Våra intervjuer har genomförts med kvinnor från olika 

organisationer vilket resulterar i att vår undersökning inte kan ses som övergripande och giltig 

för alla Sveriges organisationer, men vi anser ändå att detta bidrar till att ge studien en större 

validitet.  

Vi har genomfört en bakåtriktad förloppsstudie då vi ville undersöka konkreta händelser och 

förlopp i respondenternas karriär. Problemet med denna typ av undersökning är att personer 

kan minnas fel av olika skäl. Händelseförlopp kan omedvetet beskrivas och tolkas annorlunda 

(Andersen 1998).  

2.6 Svårigheter  

I denna studie har vi mött vissa svårigheter i både den teoretiska och empiriska delen. 

Svårigheterna vi mötte under den teoretiska forskningen var att de flesta källor var äldre och 

det var väldigt svårt att hitta yngre källor. Därför fick vi endast insyn i gammal teori och 

fakta. En annan svårighet var att de flesta litteraturer vi läst, har för det mesta inte varit 

könsneutrala som har varit mödosamt för vår del eftersom vi försöker vara så könsneutrala 

som möjligt i vår studie. Vi har försökt att ignorera skillnaderna mellan kvinnligt och manligt, 

och gjort allt för att fokusera oss på svaren till vår huvudfråga.  

 

Det som varit svårt att bearbeta inom det empiriska materialet är liknande det teoretiska. Det 

är väldigt lätt hänt att man pratar om de tydliga skillnaderna mellan manligt och kvinnligt 

istället för att förstå innebörden till varför det finns så få kvinnliga chefer.  

Under intervjuerna har vi försökt vägleda informanten tillbaka in i ämnet så fort vi märkt att 

informanten inte besvarat fullständigt på våra frågeställningar.  

En annan svårighet har varit sökandet efter kvinnliga chefer. Det var svårt att få tag i dem, och 

svårt att boka tider med dem. Vårt mål var från början att intervjua åtta kvinnliga chefer. Efter 

att vi lagt märke till att det inte var så lätt att boka in åtta chefer, var vi tvungna att nöja oss 

med fyra stycken.  

Utöver de svårigheter vi träffat på under denna studie, så har vi lyckats med att hitta goda 

källor och referenser till vår forskning.  

2.7 Trovärdighet och pålitlighet 

Vi har valt att göra intervjuer med kvinnliga chefer från olika branscher för att uppnå ett 

resultat som motsvarar det verkliga resultatet samt en god trovärdighet. Genom att först 

utarbeta en teoretisk referensram som lagt grunden till våra intervjufrågor kommer studien 

uppnå en giltighet. Likaså är empirin relevant för vår problemformulering. 

Vi anser att vår undersökning är pålitlig eftersom intervjuerna är genomförda på ett sätt som 

leder till ett öppet samtal då informanten beskriver sina erfarenheter. En människas minnen 

kan förändras med tiden men detta ser vi inte som ett hot mot pålitligheten.  

Teorin är också relevant och trovärdig i denna studie eftersom den är baserad på flera olika 

studier inom ämnet kvinnligt ledarskap och genus. Teorin som vi utgått från är en 

sammanställning av flera olika undersökningar och forskning som har resulterat i att fakta i 

vår teoretiska referensram är sannolika.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teori som arbetats fram för att svara på det aktuella problemet. 

Här beskrivs begreppen ledarskap och chefskap, hur man motiveras att leda, hur kultur 

påverkar organisationer samt hinder och kvinnors möjligheter att nå en ledande position.  

 

3.1 Ledarskap 

Ledarskap definieras som en process där ledaren för en grupp har inflytande över 

medlemmarna genom att få dem att agera på ett visst sätt. Ledarskap utövas inte enbart av de 

som har titeln chef. Chefskap kan definieras som en formell position medan ledarskap är att få 

folk med sig. En chef behöver därför inte vara en ledare och en ledare behöver inte vara chef 

(Wahl et al. 2001). 

 

Det finns olika förhållningssätt inom ledarskapsforskning om hur ledarskap uppkommer. 

Vissa forskare hävdar att ledarskap är en medfödd personlig egenskap medan andra anser att 

ledarskapet och dess effekter beror på omgivning och kultur. Faktorer som påverkar 

ledarskapet kan vara processer mellan ledaren och de ledda. Man relaterar detta till mängden 

och typen av makt eller inflytande ledaren besitter och hur detta utövas. Även typen av arbete 

som utförs och de leddas egenskaper påverkar ledarskapet. Inom traditionell 

ledarskapsforskning kopplar man samman ledarskap och organisationskultur och det är 

ledarens uppgift att medvetet förmedla organisationens kultur (Wahl et al. 2001). 

Ledarskapsforskningen är generellt ett normativt perspektiv som syftar till att definiera det 

ideala ledarskapet och hur detta uppnås. I ledarskapslitteratur framställs chefen som en 

person, människa eller individ utan könstillhörighet (Wahl et al. 2001). Ledarskapet beskrivs 

och tolkas därmed som ett könsneutralt fenomen men bilden av mellanchefer, högre chefer 

eller företagsledare präglas av manlighet (Holgersson 2004). Detta har lett till att man antar att 

chefen är en man och att detta inte behöver problematiseras. Om kvinnor nämns inom 

ledarskapsstudier figurerar de som avvikare till mannen (Wahl et al. 2001). 

 

Kvinnors ledarstil kan även vara till stor fördel, där organisationer kan dra nytta av att ha 

kvinnor i nyckelpositioner som ledare. Kvinnor kan vara symboler för en tillväxande social 

förändring och modernitet, genom att införa en ny sorts ledarskap. Men det kan även vara en  

nackdel med kvinnors ledarstil som bildas av fördomar (Döös & Waldenström 2007). 

Enligt studien som Döös och Waldenström (2007) gjort har visat att kvinnor är mer 

hjälpsamma, snälla, sympatiska och känsliga. Dessa egenskaper som kvinnor har kan vara en 

fördel i organisationer som eftersträvar ett förändrat ledarskap. 

3.1.1 Motivation att vilja leda 

Motivering och viljan att nå en ledande position och klättra uppåt i ledarhierarkin är 

huvudsaklig. ”Motivation och målmedvetenhet är nödvändig för att kunna göra val och välja 

aktiviteter till dit man vill.” (Drake & Solberg 1996, s.94) 

För att förstå kvinnors motivation till att aktivt vilja göra någonting för att få en topposition 

kan förklaras utifrån förväntningsteorin. 

Med denna teori menar man att det finns två förutsättningar som gör att en person kan bli 

motiverad att göra en aktiv satsning för att åstadkomma en ledande position. 

Dessa två förutsättningar är: 
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1.) Personen måste uppfatta befattningen som attraktiv. 

Med ”attraktiv” menas att de berörda värderar de effekter som arbetet medför. 

Fördelarna som man förväntar sig med arbetet måste upplevas så attraktiva att de 

motsvarar tänkbara nackdelar. 

 

2.) Personen måste uppfatta det som realistiskt att kunna få befattningen. 

Den berörda måste förvänta sig att kunna få arbetet. Med andra ord måste man 

förvänta sig en möjlig insats för att få den ledande platsen som resultat. Att det lönar 

sig att lägga ner energi på saken.  

 

Insatsen man gör för att få en toppledarposition är beroende av positionens attraktionskraft 

och subjektiva förväntningar om att få den.  

 

”Om en av faktorerna är noll, blir ekvationen noll. Därför är det en avgörande förutsättning 

att den ledande befattningen är både attraktiv och uppnåelig för att en person ska vara villig 

att göra en personlig insats för att skaffa sig den.”(Drake & Solberg 1996, s.102). 

 

Den subjektiva uppfattningen om den höga ledarpositionens attraktionskraft beror mycket på 

personens behov, önskningar och mål. Förutom att studierna visar skillnader mellan könen 

och de olika perspektiven inom manligt och kvinnligt, finns mycket grundläggande faktorer 

hos varje individ som kan förklara varför en kvinna inte kan ta sig till en högre position i 

ledarhierarkin.  

 

På grund av det lägre antalet kvinnliga toppledare har det blivit ett faktum att kvinnor inte har 

någon kvinnlig ledarmodell att se upp till och jämföra sig med. Värderingarna om deras 

möjligheter minskar och detta innebär också en nedtoning av deras förväntningar om att nå 

fram till konkurrensen med män.  

Ett annat faktum är att många kvinnor upplever att det inte är attraktivt att åstadkomma ett 

ledaransvar, eftersom ledarrollen innebär att de måste gå med på männens villkor för att 

komma någon vart.  

Struktur, kultur och utformning av arbetsvillkor finns på ledningsnivå och är möjlig att forma 

genom att ta på sig en ledande position som ger inflytande. Om man vill påverka och skapa 

förändringar inom en verksamhet krävs att många ledare i omgivningen har ”otraditionella” 

värderingar och perspektiv. Ledarna måste aktivt delta för att besluten om förändringar ska 

fattas (Drake & Solberg 1996). 

 

Lika viktigt är behovet för att skapa en motivation. När behovet har aktiverats uppstår ett 

tillstånd där individen måste tillfredställa sitt behov.  

Behovsstrukturen anger det mål som de olika individerna vill rikta sin aktivitet mot och utgör 

den inre drivkraften. Förutsättningen för ett motiverat beteende är att behovet aktiveras. 

Motivation och målmedvetenhet är två viktiga villkor för att själv kunna påverka behovens 

resultat.  

Det finns orsaksfaktorer som verkar motiverande eller demotiverande på både makro och 

mikronivå. Orsaksfaktorer på makronivå kan vara organisationer, marknad eller samhället 

som påverkar individens motivation. Mikronivå är individen, gruppen eller undergruppers 

påverkan. 

Dessa går också att skilja mellan internt kontrollerande (individpsykologiska) och externt 

kontrollerande (omvärldsrelaterade) motiv. Innebörden av de interna faktorerna är att det är 

individuellt bestämda faktorer såsom visioner, värderingar, önskningar etc. De externa 
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faktorerna är utanför personens kontroll t.ex. regler, normer, organisationskultur etc. (Drake 

& Solberg 1996). 

Den subjektiva uppfattningen om arbetsplatsens attraktionskraft beror på individens behov, 

önskningar och mål som kan variera från person till person. 

Det som är avgörande är att individen upplever det som troligt att arbetsplatsen kommer att 

tillfredställa subjektiva behov och värden (Drake & Solberg 1996). 

3.2 Kulturens påverkan 

Kultur kan ses som en ram som styr handlande och sociala relationer. Kulturen skapar 

förutsättningar för det sociala livet men kan även vara konserverande och hämmande. Den 

kan frysa den sociala verkligheten, underordna människor under dominerande, övertygelser 

och antaganden. Kultur handlar om antaganden, idéer och sociala förhållanden som tas för 

givna utan att ifrågasättas.   

Organisationskulturen har stor betydelse för arbetsfördelningen. Ett sätt att undersöka 

kulturmönstren är att se hur dominerande värden och föreställningar förknippas med 

maskulinitet eller femininitet och hur detta styr organisationslivet och den sociala 

interaktionen (Alvesson & Billing 1997).  

 

Kulturella förhållanden är ett av de viktigaste hindren för att få in fler kvinnor i ledande 

positioner i både privat och offentlig sektor. 

En modell som Bang (1988:74) har formulerat, som innehåller kulturbegreppets olika grunder 

till varför olika organisationer kan se ut som den gör, kan vara en förklaring till de 

grundläggande faktorerna. Denna modell är uppdelad i tre olika skikt för olika kulturuttryck, 

dessa skikt visas i figur 1.  

 

Det första och översta skiktet är det som är mest synligt för ögat. Detta skikt kallas för 

kulturella uttryck och manifestationer. Faktorerna som inkluderas är fysisk struktur och 

arkitektur såsom rutiner, språk, känslor etc. Detta innebär att företagen är formade utifrån 

dessa faktorer i olika grad. 

Vissa företag kanske lägger stor vikt på utformning och konstruktion och andra mer på en 

modern stil. Valen som görs i organisationen kan vara ett tecken på vilka värden som 

organisationen framhåller och vilken omgivning medarbetarna måste verka inom.  

 

Nästa skikt innefattar uttryckta värderingar och normer. Dessa faktorer är normgivande i 

organisationen. I detta skikt rör vi oss i ett mer omedvetet plan.  

I varje företag finns det skrivna och oskrivna regler för medarbetarna, om vad som krävs, 

värdesätts och förväntas av dem. I dessa regler inkluderas också gemensamma värderingar, 

normer och opassande uppförande.  

Forskning har visat att personer som har värderingar och uppfattningar som stämmer överens 

med organisationens värderingar är mer nöjda på arbetsplatsen än organisationer som bemöter 

och värderar de dåligt. 

Det är viktigt att ta reda på företagets organisationskultur för att kvinnor ska kunna utnyttja 

sina egna premisser och värderingar. 

 

Det sista skiktet är de underliggande kulturella teman som i grund och botten ligger bakom 

alla övriga skikt. Detta skikt är det mest omedvetna skiktet. Det är på denna nivå man i själva 

verket kan få insikt i de grundläggande drivkrafterna som påverkar utvecklingen på företaget. 

Om man funnit ”koden” till detta plan, blir det enklare att förutspå vilket resultatet blir på de 

övriga nivåerna (Drake & Solberg 1996). 
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Figur 1. Kulturuttryck i tre skikt 

3.2.1 Homosocial reproduktion 

Kanter hävdar att ledarskap präglas av osäkerhet, man har svårt att förutsäga händelser. För 

att minimera denna osäkerhet väljer man att rekrytera personer med rätt sociala bakgrund, 

från rätt klubbar och med examen från elitskolor. Detta leder till ett fenomen som kallas 

homosocial reproduktion, att chefer reproducerar sig själva.  

Den personen med ansvar för rekrytering reserverar chefspositioner för individer av sin egen 

sort. Detta beteende uppkommer från behovet av att känna förtroende för den nya 

arbetskollegan, man vill veta att denne tänker och agerar på ett sätt som liknar ens egna. En 

manlig chef kan känna sig osäker på hur en kvinna kommunicerar, det är därför lättare att 

rekrytera en man med samma språk (Wahl et al. 2001).  Man betvivlar även att en kvinna kan 

spelreglerna och att de saknar kontaktnät (Holgersson 2004).  

 

För att nå framgång inom en organisation krävs det att man har den rätta kulturella 

kompetensen för att behärska symboliken i utseende och språkanvändning. Människor som 

har andra egenskaper än de etablerade grupperna ses som outsiders. Kvinnors tal, utseende 

och handlande kan ses som svårtolkat för en etablerad grupp av män. Men det är inte bara kön 

som spelar roll i dessa sammanhang, även etnicitet, sexuelläggning, utbildning och 

klassbakgrund har betydelse (Alvesson & Billing 1997).  

3.2.2 Kvinnor i en avvikarposition 

Kvinnliga ledare är idag i minoritet och erhåller därmed en avvikarposition. Detta medför att 

den kvinnliga ledaren blir mer synlig inom organisationen vilket kan betyda att hon måste 

bete sig på ett visst sätt för att inte sticka ut från mängden. En kvinnas prestation ses som 

symbolisk för vad kvinnor kan prestera. Eftersom hon är extra synlig kan det medföra att hon 

inte vågar ta samma risker som en manlig kollega.  

Den kontrasten en avvikare innebär kan leda till att majoriteten blir mer medveten om sin 

kultur och att de blir rädda för att förlora denna. Detta leder till att kulturen hävdas ytterligare 

och därför förmedlar man vilka villkor avvikaren måste uppfylla för att vara delaktig.  

Kvinnor upplever dock inte bara en negativ särbehandling på grund av sitt kön. De kan även 

uppleva att de får större uppmärksamhet samt att de har lättare att bli igenkända och 

ihågkomna (Wahl et al. 2001). 

Uttryckta värderingar och 

normer 

Medelhög grad av medvetenhet 

Underliggande 

kulturella teman 

Låg grad av medvetenhet 

 

 

 

Kulturella uttryck och 

manifestationer 

Hög grad av medvetenhet 



11 

 

3.3 Glastaket 

Kvinnor misslyckas ofta med att komma högre i sin ledarroll än till de lägsta chefsnivåerna. 

De klarar av att hamna på en mellanchefsnivå men möjligheten att ta sig fram till en topp 

position kan vara betydligt svårare.  

Förklaringen till det hinder som finns för kvinnor att nå till toppen kan bero på den 

genomskinliga barriären som Drake och Solberg (1996) kallar för Glastaket. 

Glastaket finns mellan den mellersta och den översta chefsnivån, och hindrar kvinnor från att 

klättra vidare.  

 

”Glastaket upprätthålls både av kvinnor och män. Det kan förklaras med organisationernas 

hierarkiska uppbyggnad och olika ledarstilar som grundar sig på könens olika 

uppfostringsmönster.” (Drake & Solberg 1996, s.21). 

 

De olika uppfostringsmönstren innebär social och yrkesmässig tyngd som kvinnor och män 

har med sig in i organisationen. Detta grundar sig i värderingar och normer, beteende och 

tankesätt som påverkar kvinnors och mäns val av yrke. Glastaket bevaras på grund av 

organisatoriska förhållanden, de rådande värderingarna och kulturen som de olika 

organisationerna innehar.   

Män och kvinnor har olika utgångspunkt när de möter organisationer. På grund av dessa 

antaganden kommer kvinnor hela tiden att möta olika slags hinder och barriärer förutom 

denna som beskrivits (Drake & Solberg 1996). 

 

Hindret som glastaket utgör grundar sig inte på personliga brister, kompetens eller 

egenskaper, utan är ett hinder som möter kvinnor på olika nivåer i en organisation. Kvinnor 

som tagit sig igenom glastaket kan senare möta en vägg av traditioner och stereotyper som 

hindrar dem i jakten på den absoluta toppen (Wahl et al. 2001).  

3.3.1 Varför är det svårt för kvinnor att göra karriär? 

Forskare har pekat på att förhållandet mellan arbete och familj missgynnar kvinnor. Kvinnor 

är ofta, med hänsyn till familjen, mindre rörliga och vill ogärna ta poster som innebär längre 

arbetsdagar, mer resor eller flytt till annan arbetsort. En undersökning visade att 30 procent av 

de tillfrågade kvinnorna inte ville ha en chefsposition eftersom de ansåg att det var viktigare 

att skaffa barn och att de inte skulle ha tid till både barn och chefskap (Alvesson & Billing 

1997). 

3.3.2 Mellanchef men inte längre än så… 

Kvinnliga chefer finns, men oftast på mellannivå. På de högre nivåerna är kvinnorna väldigt 

få. Kvinnorna utgör 27 % av cheferna på mellannivå i det privata näringslivet, men på toppen 

är antalet hälften så stort, 13,5% når toppchefspositionen. 

Susanne Özmete har grundat ett nätverk (tillsammans med Anna Cederquist) som jobbar för 

att fler kvinnor ska ta steget framåt. Susanne tycker att strukturerna och hur företaget 

organiseras är den största boven, det hierarkiska upplägget passar inte kvinnor. En 

projektorienterad struktur med friare arbetstider, rörliga kontor och möjligheter att vara 

flexibel underlättar upplägget och kan ge större möjligheter. 

 

Ett annat problem är att många kvinnor inte förstår spelreglerna, de vet inte vad de ska göra 

för att komma i fråga när tjänsten som hög chef ska väljas. De väntar hellre på frågan istället 

för att kämpa och delta i den konkurrerande situationen menar Mirielle Andersson som 

grundade nätverket Financial Women (FIWE). 
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Ett annat vanligt hinder för kvinnor att nå till en mellan eller topp position är på grund av 

mammaledigheten. Mammaledighet kan innebära att man t.ex. inte kan vara med på alla 

ledningsmöten och har inte möjlighet att vara på plats. Detta kan göra att kvinnan blir 

utesluten, menar Mirielle som har fått uppleva händelsen.  

Hon menar också att mycket som ligger bakom hindrena är det som ligger djupt i vår kultur.
 3

 

3.4 Kvinnor in på ledande platser 

I dagens företag och organisationer ställs stora krav på anpassning och omställning. Det är en 

avgörande faktor att de som är beslutstagare vet vad som är till fördel för företaget, det har en 

stor betydelse för företagets överlevnad. 

Drake & Solberg (1996) menar att det är viktigt att företaget lär sig att ta till vara det specifika 

hos kvinnor och män, och inte forma kvinnor och män efter den rådande kulturen.  

Syftet är inte att göra de så lika som möjligt utan det viktiga är att uppskatta skillnaderna 

mellan kvinnliga och manliga ledarmönster.  

Utifrån olika studier anses kvinnor ha en egen form av socialisationsprocess och annan 

uppfattning om arbetsuppgifter (Drake & Solberg 1996). 

Kvinnors sätt att kommunicera kan underlätta kontakter inom och utom organisationen. De 

kan även påverka arbetsmiljön genom sitt sätt att lyssna, bry sig, förstå och tolka situationer. 

(Wahl et al. 2001).  

 

Både manliga och kvinnliga ledare upplever en press som kommer med arbetet. Men kvinnor 

känner att ytterliga faktorer sätter press på dem. Dels känner de en stress över att vara 

avvikande men även över ansvaret för livet utanför organisationen (Wahl et al. 2001). 

Alvesson och Billing (1997) beskriver en undersökning som visade att kvinnliga chefer 

upplevde en större stress såväl på arbetet som i hemmet. Kvinnliga chefer på lägre nivåer och 

på mellannivå upplevde de högsta stressnivåerna. Detta tror man sig kunna härleda till att det 

saknades kvinnliga förebilder och de kände sig utsatta för stereotypa könsrollsförväntningar. 

Kvinnorna kände även att de var pressade att lyckas och att de behandlades orättvist jämfört 

med män när det gällde befordran och karriär. De hade erfarenhet av diskriminering och ansåg 

att de inte hade tillräcklig yrkesutbildning jämfört med sina manliga kollegor. Undersökningar 

visar även att kvinnors stressnivå förblev hög även när de kommit hem efter arbetet, och i 

vissa fall till och med ökade stressnivån (Alvesson & Billing 1997).  

3.5   Kvinnor och organisationsledning 

Enligt Henning och Jardims undersökning uppfyller inte kvinnans socialisering kraven för 

ledarskap. På grund av att flickors och pojkars olika uppfostran har män bättre förutsättningar 

att bli ledare. Men kvinnor har möjlighet att anpassa sig efter villkoren för ledarskapet (Wahl 

et al. 2001).  

 

När forskning kring kvinnligt ledarskap har genomförts jämförs de ofta med män. När 

kvinnligt ledarskap ska legitimeras framhåller man likheter med män och när man ska 

framföra att den kvinnliga ledarstilen är bättre än den manliga belyser man skillnaderna. Detta 

tankesätt leder till att man gör den manliga ledarstilen till en norm. Eftersom män har blivit 

normen för ledarskap måste kvinnor anpassa sig efter denna norm för att bli accepterade 

(Wahl et al. 2001). En kvinnlig ledare jämförs alltid med normen, då visar det sig snabbt om 

hon är lik eller olik en manlig ledare (Holgersson 2004). 

 

                                                 
3
Udovic, A (2009). Mellanchef - hit men inte längre. [Artikel]. http://www.e24.se/toppjobb/karriar/mellanchef-

hit-men-inte-langre_1278179.e24 [2011-03-15] 

http://www.e24.se/toppjobb/karriar/mellanchef-hit-men-inte-langre_1278179.e24
http://www.e24.se/toppjobb/karriar/mellanchef-hit-men-inte-langre_1278179.e24
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Många forskare anser att kvinnor i chefspositioner har förhoppningar, värderingar samt 

färdigheter och beteenden som har med jobbet att göra. I nyare litteratur framhäver man 

skillnader i ledarstilarna som grundar sig på olika personligheter eller sociala processer som 

bygger på förväntningar och normer för män och kvinnor i chefspositioner.  

Forskningen om kvinnor och ledarskap kan delas i två kategorier. Den ena kategorin 

karaktäriseras av att det inte finns några skillnader mellan manlig och kvinnlig ledarstil, detta 

är ett typiskt akademiskt och kvantitativt variabelperspektiv. Alvesson och Billing beskriver 

resultat från tidigare undersökningar där forskarna kommit fram till att manliga och kvinnliga 

ledare skiljer sig i vissa avseenden, men att de för det mesta inte skiljer sig från varandra. Man 

beskriver också att skillnader kan uppstå beroende på de olika sammanhang som män 

respektive kvinnor befinner sig i (Alvesson & Billing 1997).  

 

Den andra kategorin karaktäriseras av könsstereotyper. Denna forskning framhäver avgörande 

skillnader mellan manlig och kvinnlig ledarstil och baseras på kvalitativt arbete med en ofta 

anekdotisk karaktär. Man hävdar här att kvinnlig ledarstil kännetecknas av samverkan, 

samarbete mellan chefer och underordnade samt problemlösning baserad på intuition och 

empati. Alvesson och Billing beskriver även undersökningar där forskarna har kommit fram 

till resultat som visar att kvinnor kan beskrivas som mer vänskapliga, behagliga, intresserade 

av andra människor, expressiva och socialt känsliga. Man fann även att kvinnor har en något 

mer demokratisk ledarstil än män (Alvesson & Billing 1997).  

 

Alvesson och Billing beskriver ett fenomen där den förutfattade meningen om hur kvinnor 

utövar sitt ledarskap påverkar kvinnor och att de försöker leva upp till dessa normer. Att 

kvinnliga chefer är ”mjukare” kan alltså komma från stereotypa förväntningar men det kan 

även komma från att ledarskap traditionellt betraktas som en maskulin aktivitet och att 

kvinnan traditionellt ansetts ha en svagare auktoritet. Författarna uppmanar sina läsare att 

komma ihåg att även om det historiskt sett kan finnas mindre skillnader mellan manliga och 

kvinnliga ledares beteende så får man inte glömma det faktum att detta skiljer sig från person 

till person. En kvinnlig chef kan uppfattas som enväldig medan en manlig chef kan beskrivas 

som demokratisk. Detta faktum kan ignoreras i texter som försöker undersöka skillnaderna 

mellan män och kvinnor (Alvesson & Billing 1997). 

3.5.1  Fyra ståndpunkter om kvinnor och organisationsledning 

Alvesson och Billing belyser fyra grundläggande ståndpunkter i ämnet kvinnliga chefer. De 

fyra ståndpunkterna berör varför kvinnor ska få tillgång till chefspositioner och maktutövning 

inom organisationer. Eftersom det kan vara svårt att finna slutgiltiga svar på frågor om kön 

och ledarskap har författarna valt att framföra olika sätt att se på kvinnligt ledarskap. De två 

första perspektiven betonar att kvinnor och män har gemensamma drag när det kommer till 

ledarskap men att de inte jämförs på lika och rättvisa villkor och därför inte tilldelas samma 

chanser. I de två sista perspektiven intresserar man sig för vad som hindrar kvinnor från att 

tillträda chefspositioner på samma villkor som män. Båda perspektiven är medvetna om de 

nuvarande missförhållandena. De sista två perspektiven belyser olikheter mellan könen.  

3.5.1.1 De lika möjligheternas ståndpunkt 

Denna ståndpunkt ser den låga andelen kvinnliga chefer som en spegling av grundläggande 

ojämlikheter och orättvisor i samhället och arbetslivet. Undersökningar visar att kvinnor med 

samma bakgrund, kvalifikationer, ålder, erfarenheter och tid som läggs ner på arbetet som 

män gör, inte vinner samma framgångar som sina manliga kollegor. En kvinna med samma 

färdigheter som en man kan få samma tillträde till ett manligt yrke men får sedan inte samma 

behandling som en man på de interna företagsmarknaderna. Forskning inom de lika 
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möjligheternas ståndpunkt visar att det inte finns några betydelsefulla skillnader i psykologi 

eller inställning till arbetet som kan förklara män och kvinnors olika befordringsgångar. 

Denna ståndpunkt betraktar de båda könen som mänskliga subjekt och möjligheten till 

befordring beror på förhållanden på arbetsplatsen. Stereotyper påverkar både rekrytering samt 

karriärutveckling och bedömning av prestationer. Konservativa och maskulina miljöer bidrar 

till att ge skeva bedömningar av kvinnor i arbetslivet. Sådana tendenser kan hindra kvinnor 

från att nå högre positioner inom en organisation.  

Det problem möjligheternas ståndpunkt vill belysa är att strukturella förhållanden, stereotypa 

kulturella idéer och sociala processer kan leda till favorisering av manliga kandidater när man 

ska tillsätta en chefspost. När likheterna mellan män och kvinnor kan påvisas blir skillnaderna 

i befordringsmöjligheter mellan män och kvinnor diskriminering. Denna diskriminering kan 

motarbetas genom exempelvis kampanjer för att motverka attityder, mentorssystem och 

stödgrupper för kvinnliga chefer (Alvesson & Billing 1997).  

3.5.1.2 Den meritokratiska ståndpunkten 

Den meritokratiska ståndpunkten vill att man ska utnyttja de mänskliga resurserna och 

därmed öka effektiviteten. I en meritokrati rör sig människor uppåt och neråt i hierarkier 

beroende på vilka personliga meriter och kunskap man innehar. En organisation ser till 

kvalifikationer och bortser från kön, klass, ras, religion och andra karaktäristiska drag som 

saknar betydelse för kvalifikationerna. Inom ett meritokratiskt samhälle ser man nackdelen 

med att inte utnyttja tillgängliga resurser eftersom det skulle vara negativt för effektiviteten. 

Att använda kvinnlig arbetskraft inom högre beslutsfattande är ett sätt att öka kompetensen i 

organisationen. Men om man ska kunna utnyttja kvinnors kvalifikationer måste man 

uppmärksamma de omständigheter som hindrar kvinnor från att optimera sina karriärmönster 

till exempel diskriminering. Författarna anser att forskning om kön och mentorskap kan 

främja intresset för att finna lösningar på sådana problem. Den meritokratiska ståndpunkten 

ser problemet som ineffektiv hantering av personalresurser och inte som diskriminering som 

de lika möjligheternas ståndpunkt. Det borde ligga i högsta ledningens intresse att maximalt 

använda de resurser som finns inom företaget (Alvesson & Billing 1997).  

3.5.1.3 Det särskilda bidragets ståndpunkt 

Enligt det särskilda bidragets ståndpunkt har kvinnor kompletterande kvalifikationer och kan 

därmed bidra på nya sätt till organisationsledningen. Kvinnor tros föredra en personorienterad 

och demokratisk ledarstil. De vill bryta ner den hierarkiska sociala strukturen och förändra 

arbetsklimatet samt ge empati och intuition en större roll. Enligt författarna förändras 

organisationerna av ekonomiska skäl och som en reaktion på de anställdas krav. Dessa 

förändringar anses kräva nya ledarstilar som är mer förenliga med kvinnors orienteringar. 

Kommunikation, lagarbete, samverka och skapande av mening är frågor som får större 

betydelse inom organisationsledning. Det finns organisationer som säger att de strävar mot 

nya värden som förknippas med kvinnor, till exempel flexibilitet, sociala färdigheter och 

laginriktning. Forskare hävdar att kvinnor från tidig barndom lärt sig att kommunicera och ge 

omsorg till andra och att kvinnor därför är bättre på detta. Dessa egenskaper ger goda 

förutsättningar för samarbete vilket får betydelse för beslutsfattande och arbetsklimat. 

Kvinnor har även en annan inställning till makt. De ser inte makt som dominans och en 

förmåga att kontrollera utan kan utöva makt på ett mer konstruktivt sätt, till exempel 

mobilisera mänskliga resurser och uppmuntra kreativitet. Denna ståndpunkt handlar inte om 

att integrera kvinnor genom speciella arrangemang utan att kvinnornas speciella 

kvalifikationer och orienteringar ska ligga till grund för deras avancemang uppåt i hierarkin 

(Alvesson & Billing 1997).   
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3.5.1.4 De alternativa värdenas ståndpunkt 

De alternativa värdenas ståndpunkt uttrycker att könen skiljer sig väsentligt från varandra. 

Man anser att kvinnor inte delar de intressen, prioriteringar och grundläggande attityder till 

livet som den generella gruppen av män gör. Enligt denna ståndpunkt har kvinnor 

socialiserats till att vårda, tjäna andra och vara emotionella medan män har socialiserats till att 

förneka sårbarhet, att konkurera, ta risker och att vilja kontrollera naturen. Om man accepterar 

denna idé kan det vara lättare att förstå varför kvinnor ofta söker sig till yrken inom det 

humanitära området samt hälso- och sjukvård. Om man ser ur de alternativa värdenas 

ståndpunkt kan man säga att dessa yrken passar bättre ihop med kvinnors förmodade behov 

och önskemål och att de inte söker sig dit på grund av att de stängs ute från andra områden. 

Man anser att kvinnors prioriteringar leder till vissa yrkesval. Dessa yrken leder dock sällan 

till liknande karriärmöjligheter som finns inom andra yrkesområden.  

 

Man påpekar även att kvinnor är mindre villiga att göra de uppoffringar som krävs för att 

uppnå makt, prestige och högre lön.  

Eftersom de flesta organisationer är formade av män och i allmänhet domineras av män 

kommer de passa män bättre än kvinnor, i den mån kvinnor skiljer sig från män. Kvinnor 

måste anpassa sig efter organisationerna och när de nått en maktposition skiljer de sig inte 

längre från männen. Förespråkare för de alternativa värdenas ståndpunkt anser dock att 

kvinnor som träder in i mansdominerande miljöer inte ska anpassa sig utan handla efter sina 

egna behov för att på så sätt åstadkomma en radikal förändring (Alvesson& Billing 1997).  
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3.6 Att ta med till analysen 

Följande fyra ämnen har valts ut för att strukturera intervjuer samt följande analys och 

slutsats. För att underlätta för läsaren har dessa ämnen sammanfattats nedan där det viktigaste 

ur varje ämne belyses igen.  

3.6.1 Ledarskap och motivation 

Inom ledarskapsforskning finns det olika förhållningssätt till hur ledarskap uppkommer. Vissa 

anser att det är en medfödd egenskap medan andra hävdar att ledarskapet är beroende av 

omgivning och kultur. Inom traditionell ledarskapsforskning kopplar man samman ledarskap 

och organisationskultur.  Denna forskning syftar till att definiera det ideala ledarskapet och 

hur detta uppnås (Wahl et al. 2001). 

 

Kvinnors motivation till att nå en topposition förklaras utifrån förväntningsteorin som 

beskriver två förutsättningar: personen måste uppfatta befattningen som attraktiv samt att 

personen måste uppfatta det som realistiskt att kunna nå befattningen.  

Ett behov lägger grunden för de mål en individ vill rikta sin aktivitet mot. Förutsättningen för 

ett motiverat beteende är att ett behov aktiveras. Motivation och målmedvetenhet är viktiga 

villkor för att kunna uppnå tillfredsställelse av behoven (Drake & Solberg 1996).  

3.6.2 Kulturens påverkan 

Kultur kan ses som en ram som styr handlande och sociala relationer, kulturen skapar 

förutsättningar för det sociala livet men kan vara konserverande och hämmande. Kultur 

bygger på antaganden idéer och sociala förhållanden som tas förgivna utan att ifrågasättas 

(Alvesson & Billing 1997). 

Kulturen beror på tre faktorer: uttryck och manifestationer samt värderingar, normer och 

underliggande kulturella teman (Drake & Solberg 1996). 

 

Det är vanligt att chefer rekryterar personer som liknar den själv, för att minska osäkerheten. 

Detta kallas för homosocial reproduktion, chefer reproducerar sig själva. Beteendet 

uppkommer från behovet att känna förtroende för den nya arbetskollegan, man vill veta att 

denne tänker och agerar på ett sätt som liknar ens egna. 

Kvinnliga ledare är idag i minoritet och erhåller därför en avvikarposition. Den kontrasten en 

avvikare innebär kan leda till att majoriteten blir mer medveten om sin kultur och de blir 

rädda för att förlora denna. Kulturen hävdas därför ytterligare (Wahl et al. 2001).  

3.6.3 Hinder och glastak 

Glastaket är ett osynligt hinder som gör att kvinnor inte når de högre chefsnivåerna. Glastaket 

bevaras på grund av organisatoriska förhållanden, rådande värderingar och kultur som de 

olika organisationerna innehar (Drake & Solberg 1996). Kvinnor som tagit sig igenom 

glastaket kan senare möta en vägg av traditioner och stereotyper som hindrar dem i jakten på 

den absoluta toppen (Wahl et al. 2001). 

 

På de högre nivåerna inom organisationerna är kvinnorna väldigt få. Strukturer samt hur 

företag organiserar sig anses vara den största orsaken. En projektorienterad struktur med friare 

arbetstider, rörliga kontor och möjligheter att vara flexibel skulle underlätta och ge kvinnor en 

större möjlighet.
4
 

                                                 
4
 Udovic, A (2009). Mellanchef - hit men inte längre. [Artikel]. http://www.e24.se/toppjobb/karriar/mellanchef-

hit-men-inte-langre_1278179.e24 [2011-03-15] 
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3.6.4 Svårigheter för kvinnor inom organisationsledning 

Synen på kvinnligt ledarskap kan delas in i fyra ståndpunkter där de två första, de lika 

möjligheternas ståndpunkt och den meritokratiska ståndpunkten, betonar att kvinnor och män 

har gemensamma drag när det gäller ledarskap men att de inte jämförs på lika och rättvisa 

villkor och därför inte tilldelas samma chanser. Inom dessa ståndpunkter intresserar man sig 

för vad som hindrar kvinnor från att tillträda chefspositioner på samma villkor som män. De 

två sista ståndpunkterna, det särskilda bidragets ståndpunkt samt de alternativa värdenas 

ståndpunkt, belyser könens olikheter. Dessa olikheter bör utnyttjas men kan även påverka 

vilka yrkesval en person gör (Alvesson & Billing 1997).  
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4 Intervjuer med 4 kvinnliga chefer 
I detta kapitel redovisas de intervjuer som genomförts med kvinnliga ledare inom olika 

organisationer. Intervjuerna har genomförts för att ge läsaren en inblick i hur det är att vara 

kvinna och ledare i dagens Sverige.  

 

4.1 Presentation av våra kvinnliga ledare 

4.1.1 Anna-Karin, fullmäktigeledamot 

Som politiker, i en mindre svensk kommun, är Anna-Karins arbete uppdelat i två sektorer, 

kommunstyrelse och fullmäktige där hon nu sitter som ledamot. Hon har dessutom en plats i 

kommunstyrelsens arbetsutskott och personalutskott. Hon är även ordförande i kultur och 

fritidsnämnden. Detta är hennes första ledarskapsuppdrag inom kommunen då hon leder en 

nämnd. Anna-Karin beskriver att hennes arbetsuppgifter är att få nämndens arbete att gå 

framåt och coacha mot ett mål. Hon får ta på sig ledarskapströjan, som hon själv uttrycker det, 

och det är hon som leder mötet. Hon beskriver även att det är viktigt att vara lyhörd och få de 

andra ledamöterna med sig. Hon tycker det är spännande att se hur hon med hjälp av andra 

individer kan få igenom de beslut som gagnar medborgaren utifrån deras politiska ideologi. 

Politiskt sett är Anna-Karin inne i sin femte mandatperiod och hon har de sista två åren, innan 

det senaste valet, gått igenom många av partiets utbildningar däribland en 

ledarskapsutbildning. Utöver utbildningarna anser hon att hon har samlat på sig många nyttiga 

erfarenheter under de senaste åren. Anna-Karin började som en hängiven förälder som ville 

engagera sig i att barnomsorgen skulle bli bättre och hennes första uppdrag var just inom barn 

och utbildningsnämnden. 

4.1.2 Mona, Enhetschef 

Mona är enhetschef för ett boende som går under kategorin särskilt boende (äldreomsorg). 

Skillnaden mellan detta boende och andra är att det inte är ett traditionellt boende utan deras 

målgrupp är personer från 50 år och uppåt som har ett aktivt alkoholmissbruk. Det finns både 

män och kvinnor som vårdas på boendet. Boendet har funnits sedan 1995 och är ett av de 

största i Göteborg. Mona har varit enhetschef på detta boende sedan hösten 2007. Hon har det 

totala budgetansvaret, arbetsmiljöansvaret och personalansvar. 

 

Det finns 70 medarbetare på arbetsplatsen och Mona har 2 gruppchefer under sig som också 

är kvinnor och som har ansvar för omvårdnadspersonalen i första hand. De har även samma 

befogenheter som enhetschefen när det gäller t.ex. utvecklingssamtal, lön och övrigt.  Men 

Mona som är enhetschef har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön och ekonomin.  

Mona är även chef över och har ansvar för en mindre enhet som omfattar 7st behandlings 

assistenter och som är beläget utanför Göteborg.  

Hon fick förfrågan om denna chefsposition på grund av att den före detta chefen slutade med 

kort varsel. På den mindre enheten har hon arbetsledare som hjälper till på deltid, som 

tillfälliga chefer. Mona fick sin chefsposition på den mindre enheten i mars 2011. 

 

Mona började jobba som mentalskötare och har sedan tidigare en gymnasial utbildning som 

mentalskötare. Tidigare hade hon ingen tanke på att jobba som chef för att hon tyckte det 

verkade jätte tråkigt. I mitten av 80-talet flyttade hon till Göteborg och efter ett par år började 

hon jobba som behandlingsassisten i en liknande verksamhet som hon är chef för idag. 

Det tog inte lång tid innan de behövde någon som kunde göra arbetsscheman, som blev ett 

intresse hos Mona samt att hon upptäckte en talang som hon tidigare inte visste att hon hade.  
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Det medförde att hon fick fler administrativa uppgifter som hon hade vid sidan om medan hon 

jobbade som behandlingsassistent. Mona har arbetat som behandlingsassistent i ca 20år och 

efter att ha visat intresse för de administrativa uppgifterna fick hon en förfrågan att arbeta som 

administratör på verksamheten för övrigt. I sitt nya yrke som administratör fick hon ansvaret 

om personal rekrytering och ekonomi.  

 

Hon jobbade som administratör i några år och upptäckte med förvåning att detta var ett helt 

nytt område. Efter några år i samband med en organisationsförändring fick hon en förfrågan 

om hon kunde bli biträdande chef som för henne var ett stort steg eftersom hon inte haft 

tanken på ett chefsyrke. När hon insåg att arbetsuppgifterna inte var så annorlunda från de hon 

haft sen tidigare, fick hon en känsla av att det inte är så farligt så länge hon jobbar med det 

som är roligt, ”namnet chef har ingen betydelse” berättar Mona. I sin nya position som 

biträdande chef fick hon gå en administrativ utbildning på universitetet på halvtid (fick lön 

under utbildningstiden), och jobbade halvtid. Den utbildning hon fick gå tycker hon var en 

fantastisk förmån och varade under 1 år. Det var inga fler efter det som fick kombinera på det 

sättet.  

Efter 15 år då Mona jobbat som både administratör och biträdande chef, fick hon en förfrågan 

om att bli enhetschef i verksamheten efter att den dåvarande chefen slutat. Hon upplevde ett 

alternativ att antingen testa och ta steget fullt ut som chef eller söka annat jobb. 

På grund av att hon hade ett gott stöd från sin dåvarande chef fick hon tanken om att testa. 

Hennes erfarenheter sen tidigare har varit till god nytta säger hon. Men vägen har varit lång 

från att börja på golvet till att klättra uppåt, utan att strategiskt själv har valt att jobba sig upp. 

4.1.3 Lena, rektor 

Lena är rektor på högskolan i Borås och därmed myndighetschef, hon har det yttersta ansvaret 

för myndigheten. Högskolan är en statlig myndighet och hennes chef är utbildningsministern. 

Lenas arbete går ut på att leda, inspirera, att vara en bra förebild, att ge bekräftelse och 

feedback samt att se till att saker blir gjorda. När hon beskriver en dag på jobbet består den av 

enskilda samtal med människor, i små grupper eller i formella samt informella möten.  

För att bli rektor på en högskola i Sverige bör man vara professor så man har den akademiska 

legitimiteten. Man bör även ha erfarenhet av ledarskap på olika nivåer inom organisationen. 

Lena har tidigare varit prefekt och även sektionsdekanus på den vårdvetenskapliga sektionen 

vid Göteborgs universitet. Det var ur den senaste positionen hon rekryterades som prorektor 

på Högskolan i Borås. När den tidigare rektorn lämnade positionen tog Lena över.  

Hon är den första kvinnliga rektorn på Högskolan i Borås men det har bara funnits tre rektorer 

innan henne eftersom högskolan inte är så gammal. Hon berättar att kvinnliga rektorer har 

blivit vanligare under 2000-talet men att kvinnor fortfarande är underrepresenterade bland 

professorer.  

Lena har varit rektor sedan 2005 men kommer avgå i år eftersom hon går i pension. Hennes 

efterträdare blir den nuvarande prorektorn, Björn Brorström.  

4.1.4 Elin, personalchef 

Elin är personalchef på Nobia produktion som är den del av Marbodal som har ansvar för 

produktionen. Hon arbetar med alla förekommande uppgifter som behandlas av en 

personalchef. Det är mycket personalärenden men även friskvård, utbildning, rekrytering och 

uppsägningar.  

Elin är utbildad civilekonom med inriktning på marknadsföring och organisation. När hon var 

klar med skolan var det dåligt med arbete inom den kategorin. Hon fick ett jobb som 

resulterade i ett avdelningschefsansvar på ett data- och teleföretag. Men hon såg detta som en 

nödlösning och tog sedan kontakt med en reklambyrå där hon blev anställd som projektledare. 
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I samband med att hon fick sitt första barn ville hon söka ett arbete där hon inte skulle behöva 

pendla. Därmed fick hon ett arbete på ett verkstadsbolag där hon bland annat hade ansvar för 

marknadsföring. Sedan dök det upp en marknadsföringstjänst på Marbodal som Elin sökte, 

och fick. Under 2008 drabbades Marbodal av den dåliga ekonomin och Elin fick då välja 

mellan att bli uppsagd eller att ta över som personalchef eftersom den dåvarande 

personalchefen gick i pension. Elin hade aldrig planerat att arbeta med personalansvar men 

har inte ångrat sig en sekund. Hon tycker att det har varit roligt och utvecklande. 

 

4.2 Informanternas svar 

4.2.1 Ledarskap och motivation 

Ledarstilen 

Anna-Karin beskriver sin ledarstil som ganska bra men att hon ibland måste bromsa sig själv. 

Hon är nyfiken och vill ta snabba beslut. Ibland kan hon köra på och då får hon stanna upp 

och vänta in de andra. Anna-Karin berättar att hon har gjort tester som visat att hon är en 

”motivator” men hon tillägger att så länge man känner sig själv och vet hur man agerar kan 

man vända det som kan uppfattas negativt till något positivt. Trotts att Anna-Karin ibland kan 

köra på för snabbt tror hon ändå att hon är en god lyssnare. Hon är mån om att alla ska vara 

delaktiga men anser att någon måste ta kommandot. Anna-Karin tror dock att det faktum att 

hon är kvinna spelar in i hennes sätt att leda. Hon tror att hon har ett mer ödmjukt sätt att leda 

men att det inte enbart kan härledas till att hon är kvinna utan även till tidigare erfarenheter. 

Anna-Karin arbetar även som arbetsledare inom vården och tror att den utbildning och 

kunskap hon fått genom det arbetet påverkar hennes sätt att leda som politiker och att det har 

hjälpt henne mycket. Hon beskriver att hon lärt sig av sina tidigare misstag och att man måste 

tillåta sig själv att göra misstag för att utvecklas.  

 

Elins ledarstil är tydlig och rak och hon är inte rädd för att ta beslut. Hon tror inte att sättet att 

utöva ledarskap har med kön att göra, snarare personlighet. 

 

Lena beskriver sin ledarstil som demokratisk och inlyssnande. Hon tycker det är viktigt att 

man lyssnar på vad människor har att säga och vad de kan bidra med. Denna uppfattning kan 

Mona också dela eftersom hon anser att hennes ledarstil också är att vara en lyhörd chef. Hon 

tycker om att sitta i diskussioner med medarbetare och hoppas också att medarbetarna känner 

att det är viktigt vad hon har att säga. ”Allas åsikter är lika mycket värda” säger Mona. Hon 

hoppas att de märker och förstår att hon vill lyssna och ta till sig vad alla säger. 

Mona säger att hennes ledarstil beror på att hon har ett äkta intresse för sitt yrke och för 

medarbetarnas åsikter, därför har hon mer av en coachroll.  

Lena har också ett stort förtroende för sina medarbetare och ger dem utrymme och eget 

ansvar. Hon menar även att detta ligger i det akademiska sättet att leda. Hon anser att de har 

den mest utbildade arbetskraften man kan tänka sig så det blir en naturlig ledarstil. Lena tror 

att hennes medarbetare uppskattar hennes erfarenheter från olika nivåer inom organisationen 

samt från andra akademiska system, främst från USA och Australien där hon tidigare arbetat. 

Hon tror även att hennes sätt att lyssna och bry sig om medarbetarna uppskattas. 

  

Mona har tidigare haft en så kallad skugga, det innebär att en blivande ledare följer henne i 

hennes arbete och ser hur hon jobbar som chef. Hon berättar att den feedback hon fått av de så 

kallade skuggorna är att de upplever henne som en chef som kan ha bestämda uppfattningar 

och att hon vågar stå för dem samt att hon är coachande. 
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Mona hoppas ändå att medarbetarna kan uppfatta henne som en tydlig och beslutsam chef när 

det krävs ett beslut av något slag som kan vara obekvämt. I hennes ledarstil är det viktigt att 

medarbetarna får möjligheten att växa och att tydlighet är viktigt. 

Mona har hittat sin ledarstil genom att hon haft sin tidigare manliga chef som en god förebild. 

Det var utifrån hans ledarstil som hon hade lättare för att anamma sin egen. Hon fick skåda 

hans ledarstil och tänkte att den ledarstilen kan hon också tänka sig utöva om hon vore chef. 

Hon tycker att den moderna ledarstilen passar henne mer än den typiska diktatoriska 

ledarstilen. Om det vore som förr då det var vanligt med en diktatorisk ledarstil, hade hon inte 

jobbat som chef idag. 

Mona säger att olika verksamheter behöver olika chefsegenskaper. Hon menar att hennes 

ledarstil kanske inte hade passat in i en annan verksamhet.  

 
Bemötandet 

Mona berättar att när hon verkar som chef så vill hon helst bli betraktad som neutral, inte som 

kvinna eller man. Det finns en risk att det kan ha en betydelse men det är inget hon är 

medveten om. 

”Vi kan aldrig komma ifrån att kvinnor är kvinnor och män är män” säger Mona. Det i sig 

genererar en olikhet förutom bland annat den fysiska styrkan menar hon. Mona tror att man 

måste respektera varandras olikheter. Förr hade man väldig bestämda uppfattningar om 

skillnaderna mellan män och kvinnor. Men ju äldre Mona blev träffade hon på män som hade 

mer av de typiska kvinnliga egenskaper och även kvinnor som haft det typiska för männens 

egenskaper. 

Mona har gjort det enkelt för sig, hon fokuserar mer på chefskapet. Ambitionen är att vara så 

bra chef som möjligt oavsett om det är kvinnligt eller manligt.  

 

Motivation 

Anna-Karin som arbetar med politik motiveras av att hon kan arbeta med att göra något för 

andra. Hon berättar att hon idag är mer motiverad än någonsin med tanke på vart samhället är 

på väg och att det är stimulerande att vara politiker just nu. Även Lena motiveras av att kunna 

påverka och ha inflytande över organisationen. Men hon motiveras även av sina 

arbetskamrater och den goda stämningen på arbetsplatsen. Lena berättar att de kommit långt 

med arbetet för forskarutbildningsrättigheter på högskolan och att arbeta med utveckling har 

varit i fokus genom hela hennes karriär.  

 

Monas motivation på vägen till chefskapet och motivationen som hon har idag som chef, 

beror mycket på att hon var intresserad av administrativa uppgifter samt att hon tycker att det 

idag är roligt att vara chef. Hon anser att man måste ha ett intresse för det man jobbar med 

annars är det lika bra att byta jobb. Hon säger att den dagen hon upplever att hon inte gör ett 

gott arbete och inte känner att hon har världens bästa jobb eller om medarbetarna inte är nöjda 

med henne som chef, kan hon tänka sig sluta. Om inte chefen har ett äkta engagemang kan det 

påverka medarbetarna och omgivningen och det är de verksamheten är till för, menar Mona. 

Men hennes motivation att söka en högre tjänst är inte lika stor, fastän hon vet att hon har 

möjligheten. Hon har blivit rekommenderad att söka en högre tjänst men tackat nej på grund 

av det inte är viktigt för henne att ha en chefstitel. Hon tror inte heller att en högre titel hade 

varit roligare än den position som hon har just nu. Det är vanligt hos kommunen att som 

enhetschef klättra uppåt, men hon har ingen tanke om det. 

Elin motiveras av att kunna vara delaktig i beslutstaganden och att kunna påverka. Hon blir 

frustrerad om hon hamnar i en situation där hon inte kan påverka. I detta jobb har hon just den 

möjligheten och hon tycker att det är kul. Elins arbete är omväxlande, när hon kommer till 
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jobbet på morgonen vet hon inte vilka frågor hon får ta tag i. Det dyker upp nya uppgifter 

under dagen och hon gillar att ta det som det kommer.  

4.2.2 Kulturens påverkan 

Organisationskulturen 

Anna-Karin beskriver den politiska kulturen som tuff. Som politiker representerar du 

medborgarna och då måste man vara korrekt i allt man uttrycker. I och med att man arbetar 

tillsammans med olika partier kan det vara svårt att få fram sitt budskap. Som ledare inom en 

annan organisation kan man fatta snabba beslut men som ledare inom ett politiskt parti kan 

man inte bara göra ett utspel och säga vad man tycker, allt måste vara förankrat. Anna-Karin 

sitter även i Sahlgrenskas styrelse tillsammans med åtta andra. I detta uppdrag är det ännu 

viktigare att ha förankring i sina uttalanden eftersom media ”testar” styrelsemedlemmarna.  

När man kommer in som ny politiker, som Anna-Karin gjorde när hon var i 25 års åldern, är 

man oerfaren och saknar kunskap om organisationen. Det tar några år innan man lär sig hur en 

kommun fungerar och nu upplever Anna-Karin samma sak när det gäller regionen. Det är en 

ny miljö och nya rutiner. Ju mer kunskap man får ju tryggare blir man i sig själv. Men enligt 

Anna-Karin tar det flera år innan man når dit.  

 

Mona berättar att hon önskade att hon kunde vara revolutionerande och skapa en helt egen 

ledarstil men det hela bygger i grund och botten på Göteborgs stads ledarskaps policy, som de 

måste fullföljas. Policydokumentet visar hur man ska arbeta och vara som chef inom 

verksamheten. Mona säger att det var stor skillnad sedan 20 år tillbaka då cheferna bestämde 

väldigt mycket själva. 

 

Även Lena beskriver en traditionell akademisk kultur. Men hon tror att i och med att 

Högskolan i Borås är ett ganska ungt lärosäte kan de uppfattas som förändringsbenägna och 

intresserade av att prova nya saker. Det är korta beslutsvägar och nära till studenterna samt 

samhället. Lena tror att det är lätt att åstadkomma förändringar på Högskolan i Borås. På 

Lenas arbetsplats finns även väl upparbetade organisations och delegationsordningar som 

säger vad styrelsen fattar beslut om och vad Lena själv fattar beslut om och vad som ligger på 

förvaltningschefens och nämndernas bord. Inom den akademiska kulturen är det högt till tak 

och det finns utrymme att diskutera men till slut måste man acceptera det beslut som tas.  

 

På Anna-Karins arbetsplats är det ungefär hälften kvinnor respektive män men det beror på 

vart man sitter. På Lenas arbetsplats är cirka 60 procent av de anställda kvinnor men det 

varierar även här beroende på vilket område man arbetar inom. Vissa utbildningar som till 

exempel lärar-, vård-, biblioteks-, och textilutbildningar domineras fortfarande av kvinnor 

både bland studenter och anställda. Ledningsgruppen på Lenas arbetsplats består av fyra 

personer varav två är kvinnor och två är män.  

 

Kulturen på verksamheten där Mona jobbar tycker hon är bra eftersom de inte drar några 

skillnader mellan män och kvinnor. Det är en jämställd miljö och kultur, och viktigast av allt 

är att alla har lika värde. Tidigare kan det ha varit endast kvinnor som jobbat inom vården 

men idag upplever hon inte det lika mycket. Mona tror att alla verksamheter mår bra av att det 

finns olika slags människor som jobbar och att ingen blir diskriminerad på grund av kön eller 

kultur. 

När hon själv började på 90-talet märkte hon att skillnaderna var större mellan män och 

kvinnor. En positiv utveckling är att det idag finns män som undersköterskor. Mona tror inte 

att bristen på män inom omvårdnadsyrken beror på att det är ett kvinnodominerande yrke, 



23 

 

utan på grund av att lönen är mindre bra. Därför väljer inte så många män vård yrket utan 

väljer kanske något mer tekniskt som har bättre i lön.  

Mona tycker att det är synd att vi kopplar omvårdnad till kvinnor. Hon säger att det är svårt att 

tvätta bort den traditionella synen om att omvårdnad är lika med kvinnor. Grunden till den 

synen kan vara att det traditionellt var kvinnor som alltid var hemma och tog hand om barnen 

som sedan kopplats till vårdnad menar Mona.  

 

På Elins arbetsplats är 125 personer av de 580 anställda, kvinnor. Fabriksmiljön är 

traditionellt en manlig miljö men företaget arbetar med att få in fler kvinnor, de har kommit 

en bit på vägen men inte fullt ut. Elin tillägger att det inte är alla kvinnor som tycker det är 

roligt att stå i en fabrik, men att det inte heller lockar alla killar.  

På Elins arbetsplats arbetar man för att förändra den hierarkiska kultur som historiskt sett har 

lett till att medarbetarna väntar på att chefen ska ta ett beslut. Elin berättar att det inte finns 

många hierarkiska nivåer på arbetsplatsen men att medarbetarna inte vill träda fram ur den grå 

massan. Man försöker nu ändra ledarstrukturen. I fabriken försöker man införa lagledare, en 

informell ledare utan personalansvar, som ska verka som samordnare. Detta ska bidra till att 

ledarna blir mer accepterade och att man som grupp ska ta beslut som sedan förmedlas via 

samordnaren. Det ska även underlätta kommunikationen inom organisationen eftersom det är 

svårt för en chef att hålla koll på 100 medarbetare.  

 
Könets betydelse i organisationskulturen 

Lena tror att en ”grabbig” kultur kan utesluta kvinnor. Men inom den akademiska kulturen 

försöker man i bästa möjliga mån rekrytera rätt person till rätt plats. När de rekryterar baseras 

beslutet på meriter men om det skulle finnas en man och en kvinna med samma meriter väljs 

den personen från det underrepresenterade könet för att få balans. Lena kan dock inte minnas 

att hon varit med om att ett sådant beslut har tagits då det är sällan två personer har exakt 

samma meriter. 

 

Mona tror att det är ganska naturligt att rekrytera män eller kvinnor för att skapa en jämn 

könsfördelning på arbetsplatsen. Inom deras verksamhet får de aldrig välja en man eller 

kvinna på grund av könet, det är kompetensen som dominerar. Men Mona erkänner att det 

ibland har blivit att man har anställt en man för att man vill göra det mer jämställt, men det 

har inte varit vilken man som helst, utan det har varit en kompetent person. 

Mona säger att, ”Det är viktigt att inte falla i den lätta fällan att anställa utefter kön, utan 

bevara tanken om kompetens och kvalifikationer”. 

Mona menar att kulturen med att man väljer lika kön är olika i olika verksamheter. ”Man 

brukar säga att män väljer män för att de är lika, men man undrar inte om det är detsamma 

när det gäller kvinnor” säger Mona. Hon tycker att det är viktigt att uppmuntra män till att 

söka till kvinnodominerande yrken samt att kvinnor söker sig till mansdominerande. Men hon 

tror inte att vi kommer nå det optimala, att allt kommer bli 50/50 överallt. Vissa branscher 

lämpar sig mer för män på grund av fysiken och tvärtom. 

 

Lena anser att de har stor medvetenhet om både mångfaldsfrågor och genusfrågor inom 

organisationen och de vet att det ibland är snedfördelat mellan könen. Den snedfördelningen 

tror hon delvis beror på att man värderar den kvantitativa forskningsproduktionen. Om en 

kvinna tagit ledigt för att föda barn osv. uppnår hon inte samma forskningsproduktion. En 

annan betydande faktor för forskningsproduktionen är att inom områden där kvinnor är 

underrepresenterade, till exempel inom naturvetenskap, måste kvinnorna delta i alla 

kommittéer och möten för att det ska finnas en kvinnlig representation vilket betyder att dessa 

kvinnor blir överbelastade med andra uppgifter och därmed inte har tid att meritera sig själva 
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genom att göra den forskning de skulle behöva. Detta leder till en ond cirkel som kan göra det 

svårt för en kvinna att träda fram.  

 

Kompetens och erfarenhet 

Anna-Karin tycker att det viktigaste är att rätt person finns på rätt plats. Det är bra om det 

skulle vara en kvinna men man måste se till kompetensen. Hon är inte så mycket för kvotering 

utan tycker att man ska ge en chans till de som är duktiga. 

Mona har en likadan uppfattning när hon berättar om att organisationskulturen har utvecklats 

på så vis att man idag tittar mer på kompetensen än på könet. ”Det optimala är att dra nytta 

av det som personer är bra på och se det som ett viktigt komplement till en verksamhet” säger 

Mona. 

 
Anna-Karin berättar att man hela tiden bygger på sig erfarenheter och att man får uppdrag 

genom detta. Man måste visa att man är villig att ta på sig ansvar för att få dessa uppdrag. 

Man måste våga och vara säker i sig själv för att kunna leda andra menar hon.  

För att klättra uppåt inom en organisation måste man hela tiden visa att man är engagerad och 

villig. Anna-Karin beskriver sig själv som en nyfiken person. Nyfikenhet och att man tror på 

sig själv är en förutsättning för att komma vidare enligt henne. Dessutom har Anna-Karin ett 

parti som står bakom henne och utan dem och det förtroende hon fått av väljarna skulle hon 

inte vara någonting. Hon säger att inom politik och den här typen av uppdrag kan det vara slut 

imorgon eftersom det inte är en tjänst på samma sätt som inom ett företag. Hon är beroende 

av stödet och är ödmjuk över att ha detta.  

 

Mona berättar att det finns personer som vill bli ledare i deras verksamhet, och får en 

möjlighet till detta genom att ansöka och anmäla sig till en sådan tjänst. Därefter får de 

komma in på en intervju och om de klarar intervjun får de ingå i ett ledarskapsprogram under 

1 år parallellt med jobbet de har. Den möjligheten de får gör att fler söker till tjänsten och 

vågar mer. 

 

Lena berättar om att det är viktigt inom akademien att man har kompetens, kunskap och 

legitimitet. Hon tror att man gör personer en otjänst om man kastar in dem på högsta nivån 

inom en organisation utan tidigare erfarenheter.  

Lena tror att man kan bli respekterad för att vara annorlunda men tillägger även att människor 

har en tendens att rata, förkasta eller se ner på de som är avvikande. Sådana saker händer ofta 

i en gruppdynamik. Lena själv är inte rädd för att stå upp för sina åsikter om de är i ett 

sammanhang då det är viktigt men hon anser att det finns många sammanhang där det är 

mindre viktigt och då tycker hon att det är mer lämpligt att söka sig till en kompromiss så man 

kommer till en bra lösning på ett problem.  

 

Om Elin skulle värdera sin kompetens när hon började arbeta som personalchef för 3 år sedan 

skulle hon inte värdera den så högt, men nu känner hon att hon har kontroll över de 

frågeställningar som är vanligast förekommande. Sen kan det alltid dyka upp problem hon 

inte ställts inför innan men det är en del av hennes jobb, det finns inga standardsvar. Men vid 

ett sådant läge finns det hjälp att få. 

Hon tror att hennes medarbetare skulle värdera hennes kompetens på samma sätt. I början var 

de mer tveksamma men nu vet de att Elin har kontroll över situationen. Elin och medarbetarna 

är inte alltid överens, men det är en del av jobbet att nå en överenskommelse.  

 

 

 



25 

 

Anpassning 

När man arbetar inom en politisk organisation måste man anpassa sig eftersom organisationen 

styrs av en politisk ideologi säger Anna-Karin. Detta nämner även Mona då hon säger att man 

i en politisk organisation måste respektera styrningen. 

Anna-Karin berättar att detta skiljer sig mot organisationskulturen inom ett företag där 

organisationen präglas av ledarens personlighet. Inom en politisk organisation finns det ramar 

man måste följa och om man inte passar in inom dessa ramar är man fel ute. Anna-Karin 

säger själv att hon har anpassat sig efter det politiska sättet att leda. Att ta upp ett ärende som 

hon tillsammans med partiet vill driva framåt är en process och på grund av att det finns en 

gång i det politiska som alltid måste förankras måste hon anpassa sig efter denna process. 

Detta beskriver Anna-Karin som att man faller inom en ram. Samtidigt som man faller in i 

denna ram lär man sig det politiska arbetets gång. På detta sätt fick Anna-Karin kunskap om 

hur man leder en politisktstyrd organisation. Idag känner sig Anna-Karin trygg i sin roll som 

politiker. Detta beror till stor del på att hon har fått möjlighet att komma utanför kommunen 

och arbeta i regionfullmäktige med hälsofrågor samt i Sahlgrenskas styrelse. Hon berättar att 

detta har gett henne ett annat perspektiv då hon observerat utanför det kommunala arbetet och 

arbetat med andra frågor. Hon tror att det är viktigt att man har olika dimensioner.  

 

Mona berättar att det finns en god kultur där man får framföra sina åsikter, men hon menar att 

fastän man är chef så måste hon anpassa sig i styrningens system såsom medarbetarna måste 

göra. Men hon tycker inte att hon har behövt anpassa sig till organisationskulturen just på 

grund av att hon har sin egen ledarstil och det är den hon framför. 

 

Lena anser inte att hon behövde anpassa sig efter kulturen när hon började arbeta på 

Högskolan i Borås eftersom den stämde bra överens med hennes tidigare erfarenheter av det 

akademiska livet. Hon tror dock att det hade varit svårare att anpassa sig till en ny kultur, till 

exempel en företagskultur eller en sjukhuskultur.  

 

Elin berättar att hon måste anpassa sig efter olika situationer i sitt arbete. Hon anpassar sig 

beroende på vem hon pratar med och vilken information hon ska framföra.  

4.2.3 Hinder och glastak  

Anna-Karin anser inte att hon har stött på några hinder på vägen till sin nuvarande position 

som kan härledas till att hon är kvinna. Hon har hela tiden blivit sporrad av sina partikamrater 

och känner ett stort stöd från män inom partiet. Anna-Karin anser att man själv bygger upp de 

hinder man stöter på. Om man tror att det är ett hinder att vara kvinna är det lätt att falla in i 

trallen och då blir det ett hinder, och till slut blir det en sanning.  

Anna-Karin anser att det handlar om styrkan i sig själv. Man ska sätta ner foten och säga att 

det här är jag och jag är så här. Anna-Karin anser inte att hon har en avvikarposition inom 

organisationen eftersom hon är kvinna, men hon tillägger att det tar ett tag att nå positionen 

som jämlik. Hon tror att det tar ett tag att hitta sin plats inom politiken. Man måste erövra sin 

plats och sen behålla förtroendet.  

 

Elin har inte heller stött på några hinder som kan härledas till att hon är kvinna. Hon tror 

snarare att det faktum att hon är kvinna kan vara en fördel. Hon är frispråkig och inte rädd för 

att fråga och hon tror att hon får mer acceptans än vad en man skulle fått om han ställde 

”dumma” frågor.  

Elin anser inte att hon befinner sig i en avvikarposition ur en negativ bemärkelse. Hon trivs 

bättre med att arbeta med det motsatta könet. Hon är en person som levererar raka besked och 

anser sig därmed ha lättare att kommunicera med män.  
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Familjelivet 

När Anna-Karin började inom politiken var hennes barn i dagisåldern. Det var mycket möten 

att gå på och hon fick välja bort saker i sitt liv för att skapa tid. Hon är ensamstående och 

ibland kände hon sig inte tillräcklig. Men hon brukande vända på det och tänka att hon gör 

mycket som även gagnar hennes barn och andra. Men ibland kan hon känna att det inte finns 

tillräckligt med tid till barnen. Detta löser hon genom att ha en öppen dialog med sina barn. 

Hon har hela tiden varit lyhörd för hur hennes barn mår och har fått mycket hjälp av personer 

i sin närhet. Om hon märkt att hennes barn tog skada av att hon engagerade sig i politiken 

hade hon inte fortsatt med det. Hon tror att det är ett kvinnligt sätt att tänka. Hon hoppas att 

hon kan visa för andra att man kan vara ensamstående mamma och samtidigt satsa på en 

karriär. Om man bestämmer sig för att genomföra en sak kommer det bli möjligt, men det får 

inte vara på bekostnad av andra. ”Vi är väl sådana som kvinnor”, tillägger hon. Hon berättar 

även att hon haft det bra runtomkring sig och att det funnits hjälp tillgänglig, därmed har 

familj och barn inte varit ett hinder i Anna-Karins karriär. Hon tycker det vore tragiskt med ett 

samhälle där man inte kan kombinera karriär med familj och barn. Hon avslutar med att 

berätta att barnen lär henne vad som är viktigt och att hon haft många givande samtal med 

sina barn som också gjort att hon utvecklats.  

 

Mona delar uppfattning om att kvinnor oftast tar mer ansvar i hemmet och därför orkar man 

inte ta lika stort ansvar på jobbet. Den totala ansvarsbördan blir för stor och kan vara ett 

hinder. Hon menar också att kvinnor har förmågan att ha många bollar i luften och att det 

generellt sätt sägs att kvinnor är bättre på att ha flera bollar igång samtidigt. Men hon undrar 

om den förmågan är till en fördel, eftersom det även kan leda till att man blir utbränd. 

Mona säger att ”Det bästa vore att männen kunde lära sig av kvinnorna och kvinnorna utav 

männen”. Hon upplever att det är större ansvarsfördelning i hemmet idag än var det var förr, 

under hennes tid. Mona tror att förändringen är på gång och det kommer att blir mer 

förändringar med tiden. Hon berättar att det idag är fler pappor som vårdar sina barn. 

Den nya förändringen om att pappor är villiga att stanna hemma och ta hand om barnen kan 

smittas av till deras egna barn och skapa en förändring om den bild vi skapat från grunden. 

Det är mer tillåtet idag för en ung kvinna att ha en karriär och vilja göra karriär än när hon var 

i 20 års ålder. Mona tror att det kommer bli större förändringar när den nya generationen tar 

plats.  

 

Även Lena berättar som Anna-Karin och Mona gjorde att deras karriär inte betyder så mycket, 

på den nivån att de skulle göra allt för att behålla sin position på bekostnad av andra. Lena 

berättar att hennes karriär präglar hennes liv men att äktenskapet och barnen har varit det 

viktigaste. Hon tror att arbetet är viktigare för män. Hon tror att det kan bero på tradition, 

uppfostran eller status. Det finns kvinnor som är ambitiösa och Lena tror att hon uppfattas 

som en av dem men inte till varje pris.  
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Kvinnor hindrar kvinnor  

Lena kan inte säga att hon stött på några hinder eller glastak i sin karriär hon tror att detta kan 

härledas till att hon arbetat inom en kvinnodominerad värld. Hon tillägger även att många 

säger att kvinnor kan vara ens värsta fiende men tycker inte att hon stött på dessa problem. 

Hon har haft mycket vilja och energi att övervinna hinder även när hon hade barn hemma. 

Hon har inte behövt göra några avkall i sin karriär och är tacksam för detta. Det enda hon kan 

känna att hon försakat är personliga intressen, till det har tiden inte räckt till.  

 

Mona säger att hon inte har stött på några hinder, eller så har hon inte sett eller märkt av dem. 

Dolda hinder kan säkert finnas säger hon bestämt, men inget hon upplevt. Den upplevelse hon 

har om kvinnligt ledarskap generellt är att kvinnor är dåliga på att stötta varandra. Hon anser 

att männen är bättre på att stötta varandra. Det hon sett hos andra kvinnor är att kvinnor kan 

uppmuntra sina arbetskollegor till att söka en högre position, men när kvinnan väl gör det så 

är det inte säkert att samma personer som uppmuntrat henne tidigare stöttar henne när hon väl 

söker jobbet. Vid sådana fall kan det tyvärr bli mycket prat bakom ryggen säger Mona. Hon 

tycker att det är en tråkig faktor att kvinnorna inte kan stötta varandra lika bra som männen på 

både gott och ont. Hon tror att det kan bero på att vi kvinnor generellt har ett behov av en 

flocktillhörighet eller grupptillhörighet. ”På något sätt vill eller letar vi kvinnor efter fler fel” 

säger Mona. 

 

Mona tror att det kan vara så att kvinnors beteende eller själva kulturen i organisationen börjar 

väldigt tidigt, fenomenet kan uppstå redan i skolan. Hon tycker att det är väldigt synd att man 

oftast diskuterar om att bristen på kvinnligt ledarskap beror på att männen inte släpper in 

kvinnor. Hon menar att om vi kvinnor kunde ge varandra ett bättre stöd så hade vi kvinnor 

också vågat ta högre positioner. När kvinnor tackar nej till höga positioner eller inte är 

intresserade, är för att man är medveten om vad man utsätter sig för. Hon tror också att det 

traditionellt är så att göra karriär är viktigare för mannen än för kvinnan. ”När kvinnan blir 

tillfrågad en högre post kan hon fundera om det är värt priset” säger Mona. Hon berättar att 

kvinnan inte bedöms lika mycket efter befattning eller titel på samma sätt som männen gör. 

Männen kan tycka att det är viktigare att ha en högre position både status mässigt och 

ekonomisk, men den bemärkelsen är inte lika märkvärdig för kvinnor menar Mona. 

 

Elin tror att det är vanligare att kvinnor försöker trycka ner andra kvinnor. Hon berättar att när 

hon arbetade i en tidigare arbetsplats, där arbetsgruppen bara bestod av kvinnor, var chefen 

enligt Elin makalös på att trycka ner sina anställda i skorna. Det är det enda tillfället Elin 

upplevt att hon blivit motarbetad.  

4.2.4 Svårigheter för kvinnor inom organisationsledning 

Varför är det svårt? 

När vi frågade Anna-Karin varför hon tror att det är svårare för en kvinna att nå en högre 

position svarade hon att vi förväntar oss att kvinnor ska ha barn och familj och folk undrar hur 

det går och vem som tar hand om barnen när kvinnan arbetar. Som ung kvinna i karriären tror 

hon att man kan bromsas av andras tyckande och att man får dåligt samvete. Även här 

poängterar Anna-Karin att när en sak sägs tillräckligt många gånger kan det bli en sanning. 

Hon refererar även till en utredning som säger att kvinnor i karriären vill vara bra på alla plan, 

att de vill göra allt med 110 procent fokus och att detta kan bli jobbigt i längden.  

 

Lena tror att det finns många kvinnor som ser familj som ett hinder i karriären men hon anser 

att det beror på hur man organiserar sin situation. Hon själv har alltid lyckats lösa de 

problemen. Hon berättar att det har varit bra för henne att ha en karriär utöver att vara 
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mamma. Hon tror att hon hade blivit olidlig annars och engagerat sig alldeles för mycket i 

barnen vilket inte hade varit bra för dem.  

Hon tror att frågan om familj är ett hinder är individuellt, men att det också beror på samhället 

och andra omständigheter. 

 

När Elin började jobba som personalchef kunde hon känna sig stressad eftersom hon inte 

alltid hade kontroll över vad hon skulle göra. Men idag anser hon sig ha kontroll och hon vet 

hur hon ska hantera olika situationer. Hon tror dock inte att denna stress beror på kön utan på 

att man kommer in som ny och oerfaren.  

I hemmet delar Elin ansvaret med sin man men det kan ändå vara ansträngande. Hon nämner 

även att kvinnor kan dras med ett ständigt dåligt samvete.  

 

Lena tror att det blivit lättare för unga kvinnor att bli chefer och hon ser många unga kvinnor 

med bra självförtroende som kan ta sig långt. Men hon tror inte att svårigheterna som kan 

uppstå beror på kvinnorna. Hon tror att det beror på de strukturer som finns i samhället men 

hon tillägger att vi i Sverige blir bättre på detta. Vi har sett till att även pappor kan vara 

barnlediga och det finns bra barnomsorg. Men hon belyser även problemet med de osynliga 

manliga nätverken som kan göra det svårare för kvinnor att bryta sig in i den manliga världen. 

Hon ger exempel på bolagsstyrelser där män rekommenderar andra män men om man skulle 

vilja plocka fram kvinnor tvivlar inte Lena på att de finns.  

Lena tror inte att könet i sig har någon betydelse för ledarskapet. Hon tror att ledaregenskaper 

finns hos både män och kvinnor. Men att förutsättningarna för att utöva dem kan bero på de 

omständigheter som finns runtomkring till exempel vilken typ av organisation, situation och 

medarbetare.  

 

Mona tror att det beror på förutsättningarna och villkoren för att nå en topposition gör att färre 

kvinnor inte är beredda att betala priset som krävs av dem. Dels handlar det om den faktiska 

arbetstiden och dels att många kvinnor inte tycker att jobbet är lika viktigt som barnen (för de 

kvinnor som har barn). Mona menar att om man måste välja mellan barnen eller jobbet så 

väljer de flesta barnen. 

Hon nämner också att dilemmat för att det blir svårare för kvinnor kan vara att beteendet 

redan börjar i skolan. Hon menar att det är lättare för killarna att ta över och visa sig i skolan 

medans flickorna oftast vill stå i bakgrunden. ”Man borde redan under skolgången tillåta 

tjejerna ta för sig” säger Mona.  

 

Elin har inte funderat på varför det skulle vara svårare för en kvinna att nå en chefsposition. 

Hon har personligen inte stött på något motstånd trotts att hon arbetar inom en manlig kultur. 

Hon anser att man är sin egen lyckas smed och att man själv har ansvar för att ta sig vidare i 

sin karriär.  
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Kvinnlig ledare 

Anna-Karin är en av sex ordföranden i partiet och den enda kvinnan i den positionen. Trots att 

hon är den enda kvinnan känner hon sig accepterad. Hon känner sig inte åsidosatt och 

upplever inte att någon pratar över huvudet på henne som om hon inte skulle förstå. Hon 

önskar dock att hon fick mer feedback från sina arbetskamrater.  

I början av sitt arbete inom kommunen kände Anna-Karin en större press än vad hennes 

manliga arbetskamrater gjorde. Hon ville väl och ville prestera 110 procent. Hon blev 

frustrerad och stressad över att det inte hände något men med tiden har hon lärt sig att det kan 

ta tid, ibland mer än ett år, innan ett beslut träder i kraft. Det kan vara svårt att acceptera att 

det tar så lång tid. Men är man medveten om sina svagheter kan de vändas till en styrka, vet 

man det och kan hålla igen kan man ha god nytta av sitt driv.  

 

Även Lena berättar att hon tidigare i sin karriär, när barnen växte upp, upplevde en större 

stress än till exempel hennes man. Nu anser hon att hon har en idealisk situation, hon kan 

jobba hela nätterna och helgerna. Hon känner ingen stress över arbetet idag.  

Idag tycker hon sig se många unga män som tar mer ansvar för hemmet. Hon märker att fler 

män på hennes arbetsplats tar barnledigt, även de manliga cheferna går före med ett gott 

exempel och det tycker hon är bra.  

 

Mona berättar också om att hon inte upplever någon stress, och det kan bero på att hon inte 

har några småbarn säger hon. Mona upplever inte heller att det bara är män som får 

chefsyrken, men det kan vara så att det är lättare för män att bli chefer på hårdare 

förvaltningar och bolag.  

 

Elin har blivit accepterad som kvinnlig ledare på sin arbetsplats och fått ett positivt 

mottagande. Till en början var det svårare eftersom hon skulle ta en roll hon inte var utbildad 

till. Det tog ett tag innan medarbetarna litade på att hon visste vad hon pratade om. ”Med all 

rätt”, tillägger Elin. Hon har gått många utbildningar och känner nu att hon har kontroll över 

hur hon ska hantera olika situationer.  

Hon anser att hon möter en nyfikenhet eftersom det inte är lika vanligt med kvinnliga chefer. 

De försöker rekrytera fler kvinnliga chefer till arbetsplatsen och det har blivit vanligare. Elin 

tillägger att hon ibland kan höra någon kommentar men att man inte behöver bry sig om det. 

Man väljer själv om man vill ta åt sig eller inte.  

 

Elin har inte reflekterat över om hon sett någon kvinna stöta på hinder som kan härledas till 

hennes kön. Men hon kan bli frustrerad över kvinnliga kollegor som låter sig bli hunsade i 

vissa situationer. Hon anser att man själv väljer att acceptera ett sådant bemötande eller inte 

och att man får försöka göra sin egen lycka. Om man har ett problem måste man själv göra 

något åt det. Man kan inte vänta på att någon annan ska lösa situationen.   

 

Hur har cheferna tagit sig till topp? 

Lena beskriver att hon klättrat inom organisationen och att detta gör att hon blir accepterad. 

Hon berättar att hon lärde sig mycket under sina år som prorektor och att hon aldrig hade 

vågat bli rektor utan den erfarenhet hon tagit med sig sen tidigare. Hon tror dessutom att det 

var bra att hon kom utifrån med andra erfarenheter.  

Lena berättar att det har funnits situationer där hon stått som ensam kvinna i ett huvudsakligt 

manligt sammanhang men att det var längre tillbaka i tiden. Numera är det sällan hon befinner 

sig i ett sammanhang som är så enkönat. När hon antog uppdraget som rektor var hon däremot 

orolig för hur hon skulle uppfattas i ett sammanhang där hon ställs mot andra yrkesgrupper. 

Hon hade ingen tidigare erfarenhet utav näringslivet och var orolig över hur dessa kontakter 
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skulle te sig. Men hon upptäckte snart att de också var människor och att det inte var något 

problem.  

 

Mona berättar att hon har tagit mycket ansvar och visat framfötterna för att ta sig till den 

positionen som hon har nu, och hon känner sig trygg i sin chefsroll. Hon menar att det till stor 

del också berott på att hon frivilligt och aktivt har lärt sig nya saker av egen vilja innan hon 

blev chef. Det hon utförde tidigare var i syfte att utvecklas och få mer kunskap, inte i syfte att 

bli chef. Hennes ambition är att utvecklas än idag som chef och att bli bättre. Hon tycker att 

hon lär sig mycket av sina kollegor och har en stark drivkraft. Hon tror att hennes ambition att 

utvecklas hela tiden är hennes styrkor som chef.  

Mona har varit chef i 11 år men känner sig aldrig färdiglärd. Mona har ofta utvecklingssamtal 

med sin personal för att få en feedback om vad hon kan göra bättre, men hon tycker att de 

flesta gånger svarar de så snällt och det skapar en känsla hos Mona att de kanske inte vågar 

vara uppriktiga just för att hon är överordnad. Hon tycker att nackdelen med att vara chef är 

att medarbetarna inte kan känna tryggheten fullt ut, på grund av att de tror att om de säger 

något så kommer det skapa komplikationer i efterhand. För Monas del handlar det inte om 

det, utan det handlar om att hon som individ och chef ska kunna utvecklas.  

 

Mona berättar även att en förutsättning för att locka kvinnor att ta en högre post är att man 

kan erbjuda rimliga arbetstider inom tjänsten. Det är viktigt att man lägger fram att 

chefspositionen inte innebär att man ska jobba 80 timmar i veckan, utan att det är hanterbart 

att ha barn och en hög position anser Mona. Hon menar att ju fler jobb på toppositioner som 

blir rimliga att hantera i samband med ett närvarande familjeliv gör att det blir möjligare för 

kvinnor att ta chefs jobb och våga mer. 

En annan förutsättning till att skapa möjligheter för kvinnor att våga ta en hög post är om 

parförhållandet hemma går ihop genom att man delar på ansvaret. 

Det brukar vara lättare för männen att jobba 80 timmar i veckan än för kvinnan menar Mona. 

Hon berättar att många gånger beror det på att kvinnan tillåter att situationen blir så. ”Myten 

säger ju att det är ok för en man att jobba mycket medan det inte är ok om en kvinna jobbar 

mycket” säger Mona. Hon tror att kvinnor är de enda som kan ändra på det beteendet genom 

att sätta stopp i tid. Det är endast kvinnan och mannen som kan göra någonting åt vad som ska 

delas upp i hemmet och inte samhället. 

Mona menar att jobbet och hemmet måste hänga ihop, för att kvinnor ska få mer möjligheter 

att åstadkomma en karriär. Hon tror att det är svårt att ändra ett beteende hos de äldre men 

hon hoppas att ungdomen och de som växer upp i samhället kan förändra den. 

 

Hon berättar att om kvinnor ska kunna nå till topp måste man ha ett intresse och jobba för det, 

samt att visa framfötterna. Mona har väldigt svårt idag att se om någon annan skulle kunna ge 

chefsjobbet till kvinnorna förutom kvinnorna själva. Kvinnorna måste våga och vara med på 

att ta de höga posterna säger hon. 

Mona menar att vi tenderar att välja ut förebilder, ju fler som kan betraktas som förebilder 

(t.ex. politiker) kan visa att fler jobb går att anpassas, så att de blir rimliga att hantera.  

Hon upplever att kvinnor generellt i 20-25 års ålder har en mycket mer framåt anda än när hon 

själv var i den åldern. Hon tror att kvinnor idag är bättre på att för sig. 
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5 Analys & tolkning av empiri 
I detta kapitel analyseras de svar vi fått under intervjuerna och dessa jämförs med det resultat 

vi arbetat fram i den teoretiska undersökningen. 

  

Vi har analyserat den del av empirin där cheferna tar upp att det kan hända att olika 

arbetsplatser anställer en kvinna för att göra organisationen mer jämställd, men att man oftast 

håller utkik efter kompetens och erfarenhet i första hand. 

Det vi har uppfattning om idag är att man i bakhuvudet ändå har en tanke på jämställdheten på 

arbetsplatsen och kring hela samhället här i Sverige.  

De kvinnliga cheferna menar att om två individer från respektive kön med samma kunskap 

och erfarenhet ska rekryteras, har man i vissa fall tanken om att välja den som representerar 

minoriteten på arbetsplatsen för att öka antalet så det blir mer jämställt. 

 

När kvinnor stöter på hinder är det lätt hänt att de inte vågar eller tappar motivationen att 

fortsätta vidare.  

Ur det empiriska materialet har vi analyserat aspekten angående den tid som krävs att man ska 

lägga ner på sitt jobb. Det är inte lockande för kvinnor, och det gör att kvinnor tackar nej till 

högre positioner. Susanne Özmete påstår att en projektorienterad struktur med friare 

arbetstider skulle ge kvinnor större möjligheter.
5
 Detta ger en uppfattning om att tiden är ett 

av de största hindren och orsaken till att kvinnor inte vågar sig på en chefsposition. 

Tiden är det dyrbaraste vi har i livet, och i empirin berättas det om att kvinnor måste planera 

sin dag för att få ihop familjelivet och sitt yrke. Om de känner att tiden är alldeles för liten för 

barn och familj, så är de inte villiga att offra den dyrbara tiden på sitt jobb. 

Våra kvinnliga chefer har även påpekat att de har mer tid nu till chefsyrket än vad de skulle ha 

haft om de hade småbarn. Vissa säger till och med att de inte skulle ha tagit den höga tjänsten 

om de hade småbarn. 

Studien visar att det hela i grund och botten av våra beteenden, våra oskrivna regler, våra 

tankar och det som medvetet och omedvetet uträttas i organisationerna, har med hur det 

tidigare har utförts traditionellt och i vilken samhällsmiljö vi blivit uppfostrade i. 

 

Genom analysen av det empiriska och teoretiska materialet framkommer det att svårigheterna 

baseras på hur olika grad av motivation det finns hos olika individer. 

Våra kvinnliga chefer upptäckte sin motivation under arbetslivets gång, medans andra 

individer kan ha sin motivation och målsättning redan från dag ett.  

En förminskad motivation och attraktionskraft av en chefsposition gör att det blir svårt att nå 

den platsen. Man måste vilja nå den för att få den. På så vis kan man bryta sig igenom alla 

murar som kan förekomma under tidens gång. Drake och Solberg (1996) beskriver två 

förutsättningar för att man ska motiveras till att nå en position. Personen måste uppfatta 

befattningen som attraktiv samt realistisk att nå. 

 

En annan brist som finns i organisationssystemet och som även ses som ett hinder för kvinnor 

att nå en chefsposition är att ta bort en chef som har fått sin position via kontakter eller andra 

simpla anledningar. Lena som är rektor på Högskolan i Borås tyckte att man gör personer en 

otjänst om man kastar in dem på högsta nivån inom en organisation utan tidigare erfarenheter. 

Om omgivningen hos den högre delen av hierarkin är överens om beslutet att den individ som 

inte har samma kompetens ändå ska få en chefsposition, är det väldigt svårt för den andra 

                                                 
5
 Udovic, A (2009). Mellanchef - hit men inte längre. [Artikel]. http://www.e24.se/toppjobb/karriar/mellanchef-

hit-men-inte-langre_1278179.e24 [2011-03-15] 

http://www.e24.se/toppjobb/karriar/mellanchef-hit-men-inte-langre_1278179.e24
http://www.e24.se/toppjobb/karriar/mellanchef-hit-men-inte-langre_1278179.e24
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individen att påverka detta omdöme. Detta fenomen kan härledas till det man kallar för 

homosocial reproduktion, som bland annat Wahl et al. (2001) beskriver, då man rekryterar 

personer på grund av deras bakgrund istället för kompetens. 

5.1 Ledarskap och motivation 

Mona, Lena och Anna-Karin anser att deras lyhördhet är en av deras starkaste egenskaper och 

att det är en viktig faktor när de utövar sitt ledarskap. De berättar även att deras tidigare 

erfarenheter har stor påverkan på det ledarskap de utövar och att erfarenhet ger respekt.  

Enligt våra kvinnliga chefer är det viktigt att alla på arbetsplatsen är delaktiga.  

Kvinnor anses uppskatta en plattare organisationsstruktur men våra informanter verkar 

anpassa sig efter en mer hierarkisk struktur. Dock känner de sig tryggast med att ha gått 

genom alla nivåer. Utöver den erfarenhet det ger, att ha genomgått alla nivåer kanske det även 

bidrar till att man känner större tillhörighet till de som befinner sig längre ner i hierarkin.  

 

Forskningen kring kvinnor och ledarskap visar att den kvinnliga ledarstilen kännetecknas som 

en mer demokratisk ledarstil där kvinnor tänker mer på samverkan och samarbete (Alvesson 

& Billing 1997). Genom det som de kvinnliga cheferna berättat om deras egna ledarstilar, får 

vi en uppfattning om att det stämmer bra överens med vår teoretiska referensram. 

Vi får inte glömma att det fortfarande skiljer sig från person till person vilken ledarstil man 

väljer att utöva. 

 

Elin beskriver sin ledarstil som en mer beslutsam och rak ledarstil. Hon motiveras av att ta 

beslut och vill kunna påverka genom dem. Hennes ledarstil kan i teorins bemärkelse ses som 

en mer maskulin ledarstil, men vi tror att det är Elins personlighet som talar och inte för att 

hon försöker utöva sin ledarstil utefter det maskulina könet.  

 

Studien visar att det till stor del förutom att kvinnorna själva har börjat våga mer och visa vad 

de går för, har männen varit ett stöd för kvinnorna. 

Mona berättade tidigare för oss att hon hade sin före detta chef, som var man, som en god 

förebild. Det har visat att det även finns organisationer som kan lyfta fram kvinnan, att 

försöka åstadkomma en högre position. 

Drake och Solberg (1996) tar upp att det är på grund av det lägre antalet kvinnliga toppledare 

som det har blivit ett faktum att kvinnor inte har någon kvinnlig ledarmodell att se upp till 

eller jämföra sig med.  

 

Mona påpekade även att kvinnor bör lära sig utav män och män utav kvinnor. Det kan vara en 

lösning till att motivera kvinnor mer i det de gör och sträva efter en högre standard.  

Det är viktigt att vi kan hitta en trygghet i det vi gör och tryggheten kan vi finna i vår 

omgivning och miljö. Därför är det viktigt att vi kan dela vår gemenskap och stötta varandra i 

det vi strävar efter.  

Motivering och viljan att nå en ledande position är huvudsaklig (Drake & Solberg 1996). 

Förutom att vi skapar vår egen motiveringsanda, kan vår omgivning stötta oss till att stärka 

vår drivkraft. 

För att vi ska kunna förstå kvinnors motivation till att vilja göra något för att få sin höga post, 

måste hon uppfatta befattningen som attraktiv och som realistisk för att kunna få befattningen 

som nämndes tidigare i teorin (Drake & Solberg 1996). Via analyser från empirin kan vi göra 

tolkningen att attraktionskraften för befattningen är en stor innebörd för kvinnor, för att ha 

viljan att ta en chefsposition. Mona menar att om jobbet kunde vara anpassat på så sätt att det 

skulle fungera för en kvinna att ha tid för familjen och inte behöva jobba 80 timmar i veckan, 

hade fler kvinnor valt att bli chefer. 
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Men det finns fler faktorer och teorier bakom kvinnors motivation, men det går inte att 

fastställa dessa teorier eller faktorer som en levnadsregel eftersom vi individer inte är precis 

likadana både psykiskt och fysiskt.  

Det påpekar även Mona, att ingen ledare är densamma på grund av att vi alla är olika 

människor.  

 

Våra kvinnliga chefer bekräftar att titlar inte är det som motiverar dem i deras karriär. För 

dem är det viktigare att göra ett gott arbete som även gagnar andra.  

Drake och Solberg (1996) menar att uppfattningen om arbetsplatsen attraktionskraft beror på 

individens behov, önskningar och mål, som varierar från person till person. Det viktiga är att 

individen upplever att arbetsplatsen tillfredställer de behov som motiverar de att gå vidare. 

Intresset som dessa kvinnliga chefer har för sitt yrke skapar ytterligare motivation till att 

fortsätta jobba som chef. De berättar om hur de tidigare brunnit för det de jobbat med på 

golvet och haft viljan att fortsätta påverka och utvecklas inom deras yrkesområden. Det har 

gjort att de kunnat klättra högre för att de har skapat ett omfattande intresse hos sig själva.  

Mona berättar även om att hon hela tiden vill utvecklas till att bli bättre och den dagen hon 

känner att hon inte har utvecklats eller blivit bättre så är hon villig att söka en annan tjänst. 

Det innebär att när motivationen tar slut så tar även vägen till toppen slut. Att ha en strävan 

efter något är en viktig faktor för att uppnå motivation.  

 

Men Mona känner inget behov av att klättra längre upp inom organisationen och det kan bero 

på att attraktionskraften för en högre post inte är betydande nog för Mona att söka till den. 

Lena har klättrat genom de olika nivåerna inom sin organisation och är nu rektor. Men hennes 

motivation var inte främst makten, utan möjligheten att vara med och påverka och utveckla 

arbetsplatsen. Även Anna-Karin har fått mer inflytande och en högre position inom sitt parti i 

takt med att hon fått större erfarenhet och förtroende inom sitt område som skapat en stark 

motivation. 

5.2 Kulturens påverkan 

Anna-Karin berättar att det kan vara svårt som ny inom politiken att sätta sig in i 

organisationskulturen. Det kan ta flera år att få kunskap om denna och känna sig trygg.  

Mona berättade också att hon måste följa den ledarskapspolicyn Göteborgsstad har fastställt. 

Även Lena relaterar till akademins följeramar, som hon anser är lite lättare att förändra på 

grund av dess öppenhet att ta emot nya idéer. 

Det verkar som att våra kvinnliga chefer är styrda av kulturen i de organisationer de ingår i, ur 

det avseendet att det finns uppsatta regler för hur saker ska fungera. Dessa bestämmelser 

kanske hindrar dem från att utöva ledarskapet på det sätt de önskar. Om mer utrymme getts 

kanske ledarskapet hade sett annorlunda ut.  

Alvesson och Billing (1997) beskriver kultur som en ram vilken styr handlande och sociala 

relationer. Men att det även kan vara konserverande genom att det kan skapa underordnade 

människor under dominerande. 

Cheferna har dock inte uttryckt att dessa traditioner hämmar dem i deras ledarskap och vi kan 

inte urskilja från deras svar att kulturen skulle försvåra det för dem i egenskap av kvinnor.  

Men i den omedvetna världen kan kulturen ha påverkat deras struktur i arbetet och skapat en 

vana i det arbete de genomför utifrån organisationens ramar. 

Mona berättade exempelvis att politikerna avgör de flesta besluten som handlar om 

organisationens överlevnad. Hon menade att man inte hade så mycket makt att påverka 

gällande politiska beslut som ibland kunde vara en nackdel, dvs. om det blir nedskärningar 

osv.  
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Detta kan visa på att cheferna har en medelhög grad av medvetenhet (Se Figur.1). Det innebär 

att det finns skrivna och oskrivna regler inom organisationen om vad som krävs och förväntas 

av chefen samt medarbetarna (Drake & Solberg 1996). 

Därför kan det vara så att man istället väljer att anpassa sig utefter de överordnade som i detta 

fall Mona har, för att få en större acceptans i sitt område som enhetschef. När man vet att ens 

röst inte kan påverka så finns den risken att man överger den rösten till de som kan påverka.  

Forskning har visat att personer som har värderingar och uppfattningar som stämmer överens 

med organisationens värderingar är mer nöjda i sin position på grund av att det visar att man 

följer organisationens regler och att man inte bestrider dem (Drake & Solberg 1996).  

 

Elin berättar att hennes arbetsplats är väldigt mansdominerande med tanke på skillnaden i 

antalet män som är anställda respektive kvinnor. Hon menar också att hon ibland behöver 

anpassa sig efter olika situationer i sitt arbete. Hon anpassar sig utefter vem hon pratar med 

och vilken information hon ska framföra. Detta kan bero på att organisationskulturens hårda 

ramar skapar en begränsning i hennes utövande som personalchef samt hennes inställning.  

5.3 Hinder och glastak 

Våra kvinnliga chefer pratar om hur familj och barn kan påverka karriären. De berättar att 

karriären inte är det viktigaste för dem, de skulle inte behålla sin position på bekostnad av 

andra. Även detta tyder på att kvinnor är mindre intresserade av att klättra uppåt i en hierarki. 

Man bryr sig istället om andra människor och vill inte avancera genom att kliva över dem.  
Mirielle Andersson som grundade FIWE (Financial Women) tror att ett vanligt hinder för kvinnor att nå en 

chefsposition kan bero på mammaledigheten. Detta kan innebära att kvinnan blir utesluten. Hon tror att skulle 

friare arbetstider, rörliga kontor och mer flexibilitet underlätta och göra att fler kvinnor blir intresserade av att ta 

ett toppjobb.
6
  

 

Lena tror att arbetet är viktigare för män än för kvinnor och att kvinnan kanske backar för att 

ge plats åt mannens karriär. Mona nämner att kvinnor är bra på att hålla många bollar i luften 

men att detta kan bli deras fall och leda till att de bränner ut sig. Hon tror även att en kvinna 

funderar på om det är värt priset att ta en högre post. Stress är en dominerande faktor till 

utbrändhet.  

Alvesson och Billing (1997) menar att kvinnliga chefer oftast känner en stress över att vara 

avvikande men även över det ansvar de har för livet utanför organisationen, utöver det ansvar 

de tar på arbetsplatsen. Alvesson och Billing (1997) visade på en undersökning att kvinnliga 

chefer upplevde en större stress både i hemmet och på arbetet. Kvinnliga chefer på lägre eller 

mellannivå upplevde de högsta stressnivåerna. Det kan vara ett hinder för de flesta kvinnor att 

ta en chefsposition för att man vill undvika den ökade stressen.  

Elin anser att stress även kan bero på att man kommer in som ny och oerfaren. När man är ny 

har man inte riktigt kontroll över situationer, men när det väl har lagt sig till ro så minskar 

stressen.  

 

Drake och Solberg (1996) menar att det faktum som gör att kvinnor inte vill ta en 

chefsposition är för att den inte upplevs som attraktiv, eftersom ledarrollen innebär att man 

måste gå med på männens villkor. 

Men utifrån vår empiri så har vi fått en uppfattning om att den största orsaken brukar vara hur 

små möjligheter kvinnor har att lägga ut den omfattande tiden som behövs och krävs på 

arbetet. De flesta kvinnliga chefer som är i en äldre åldersgrupp har mer tid och kan vara mer 

                                                 
6
 Udovic, A (2009). Mellanchef - hit men inte längre. [Artikel]. http://www.e24.se/toppjobb/karriar/mellanchef-

hit-men-inte-langre_1278179.e24 [2011-03-15] 

http://www.e24.se/toppjobb/karriar/mellanchef-hit-men-inte-langre_1278179.e24
http://www.e24.se/toppjobb/karriar/mellanchef-hit-men-inte-langre_1278179.e24
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flexibla i sitt arbete på grund av att de inte har småbarn, medans det för yngre kvinnliga 

chefer med småbarn är betydligt mer frustrerande. 

 

Våra kvinnliga chefer berättar att de inte har stött på några glastak under sina karriärer. Men 

de har hört talas om att kvinnor på arbetsplatsen även kan vara ett stort hinder.  

Mona har hört talas om upplevelser där kvinnor uppmuntrat varandra att söka en högre 

position för att sedan vända ryggen till och skvallra om varandra. Hon upplever att män är 

bättre på att stötta varandra och tycker det är synd att inte kvinnor också kan göra det. Hon 

tror att detta beteende hänger ihop med att kvinnor har större behov av grupptillhörighet vilket 

även stämmer överens med litteratur vi tagit del av.  

 

Elin säger att det är en fördel att vara kvinna inom hennes område. Hon menar att hennes sätt 

att vara, att hon är frispråkig och vågar fråga gör att hon får mer acceptans än vad en man 

skulle fått om han ställde frågor. Elin tycker inte att hon befinner sig i en avvikarposition ur 

en negativ bemärkelse utan hon trivs med att jobba med det motsatta könet. Hennes sätt att 

leverera raka besked gör att hon har lättare att kommunicera med män.  

Med andra ord måste Elin anpassa sig utefter en mansdominerad värld för att kunna bli 

förstådd och accepterad som en medarbetare och personalchef.  

I detta fall kan vi utgå ifrån att Elins personlighet och ledarstil passar in i sådan arbetsmiljö 

och organisationskultur. Det som både kan vara för och nackdelar med ledningsstilen och som 

kan ses som en viss begränsning, är att olika ledningsstilar passar in i olika organisationer 

beroende på vad det är för typ av organisation.  

Elins perspektiv stärker vår analys om att det inte är könet som har störst påverkan, utan det är 

det faktum att vi människor har olika personlighet och värderingar, därför passar vi in i olika 

organisationer.  

 

Om organisationen är konservativ så går det inte att ha en innovativ chef, för att 

organisationen grundar sig på de traditionella rutiner som organisationen är uppbyggd på. 

Därför kan också det bli en faktor som hindrar kvinnor från att nå en chefsposition. 

De flesta kvinnliga chefer vi intervjuat beskriver sig själva som demokratiska och givmilda. 

Den typen av ledarstil kanske inte är lika eftertraktat i en organisation där man måste vara 

bestämd och ha ständig kontroll över tillvaron. 
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5.4 Svårigheter för kvinnor inom organisationsledning 

Anna-Karin tror att förväntningar från samhället kan ge kvinnor dåligt samvete som hindrar 

dem från att göra karriär. I det fallet är det samhällsstrukturen som försvårar för kvinnan. 

Även Lena tror att denna uppfattning kommer från samhället men att familjesituationen är 

individuell och att hindret beror på hur man organiserar situationen.  

Elin som är en yngre chef med småbarn har en erfarenhet om att dela ansvaret med sin man 

när det kommer till hem och familj. Men hon menar även att det fortfarande kan vara 

ansträngande.  

 

Våra informanter tror att man själv tillåter att hinder och svårigheter kommer i ens väg. Om 

man vägrar acceptera dessa hinder tar man sig förbi dem, annars växer de bara större. 

Kvinnorna måste alltså våga ta plats och sätta ner foten, man måste visa att man inte 

accepterar de hinder samhället och kulturen sätter upp. Mona tror att grunden till de olika 

beteendena börjar i skolan. Hon menar att flickorna oftast vill stå i bakgrunden medans 

killarna vill ta över. Mona säger att man redan i skolan bör tillåta flickorna att ta för sig. 

Detta tyder på att de svårigheter kvinnor möter ligger djupt i vår kultur.  

 

Elin förstår inte varför det skulle vara svårare för en kvinna att nå en chefsposition. Hon har 

inte upplevt något motstånd trotts att hon arbetar i en manlig kultur. Elin berättar att det var 

svårt till en början att komma in i sin roll som chef eftersom hon inte hade någon utbildning 

inom området. Efter att ha gått flera utbildningar har hon blivit accepterad som kvinnlig chef 

på sin arbetsplats och fått ett positivt mottagande. 

Hon menar att man är skapar sin egen lycka och att man själv har ansvar för att ta sig vidare i 

sin karriär. Därför spelar motivationen och viljan en stor roll för att ta sig till dit man vill. 

Inget är svårt om man bara har viljan. 

 

Lena belyser även om de problem som är osynliga, till exempel de manliga nätverk, som kan 

göra det svårare för kvinnor att bryta sig in i den manliga världen.  

Enligt den sista ståndpunkten, de alternativa värdenas ståndpunkt, beskriver man hur kvinnors 

prioriteringar som oftast härleder till vårda andra, leder till att kvinnor oftast söker till 

yrkesområden inom vård. Dessa yrkesval leder sällan till samma karriärmöjligheter som finns 

inom andra områden (Alvesson & Billing 1997). 

Alvesson och Billing (1997) beskriver att när kvinnligt ledarskap legitimeras betonar man 

likheter med män och när man vill framföra att den kvinnliga ledarstilen är bättre än en mans, 

belyser man skillnaderna. Med andra ord blir den manliga ledarstilen en norm för den 

kvinnliga och som de måste anpassa sig efter.  

 

Lena ger exempel på att män rekommenderar andra män som kan göra att det blir ytterligare 

en svårighet för kvinnor att nå fram i en ledande position. 

Wahl et al. (2001), med flera, förklarar ett fenomen som kallas för homosocial reproduktion 

som innebär att chefer reproducerar sig själva. Med detta menas att personen som har ansvar 

för rekrytering reserverar chefspositioner för individer av sin egen sort. I detta fall kan det 

vara innebörden av det Lena berättar att män reserverar sina platser innan kvinnorna får 

chansen att visa sina förmågor. Denna typ av handling från männens sida kan bero på att de 

har ett behov av att känna förtroende för den nya medarbetaren och att denne agerar och 

tänker på samma sätt som de själva. Kvinnor har i princip likadana uppfattningar som män 

gällande förtroende och att man ska tillhöra en grupp som har likadana åsikter och tankar. 

Kvinnor kan också utesluta varandra om det är så att en individ vill ta en annan väg.  

Alla våra chefer nämner att det är viktigare med rätt person på rätt plats än att man ska 

kvotera in personer med rätt kön för att få det jämt fördelat mellan könen på arbetsplatsen. 
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Mona tar upp att man ofta säger att män anställer män men belyser även att det kan vara 

samma sak med kvinnor, att kvinnor anställer kvinnor. Hon tycker att det är viktigt att få in 

kvinnor i mansdominerade yrken men att det är lika viktigt att få in män i kvinnodominerade 

yrken. 

 

På grund av att kvinnliga ledare idag är i minoritet så erhåller de en avvikarposition.  

Detta medför att den kvinnliga ledaren är mer synlig inom organisationen vilket kan betyda 

att hon måste bete sig på ett visst sätt (Wahl et al. 2001). Men våra kvinnliga chefer har inte 

känt av denna avvikarposition och tycker inte att de behövt anpassa sig till organisationen på 

ett sätt för att de ska bli mer accepterade. Men genom vår analys av vad informanterna 

berättat har vi fått intyg på att de under vissa situationer blir tvungna att anpassa sig utefter 

organisationens krav. Det kan bero på att det kan bli svårt att behålla sin plats om man går 

emot organisationens regler. 

Elin tycker att man själv väljer att acceptera en organisations bemötande eller inte och att man 

får försöka uppfylla sin egen önskan. Hon menar att om man har ett problem måste man själv 

göra något åt det, man kan inte vänta på att någon annan ska lösa situationen.  

Resultatet av studien tyder på att de flesta organisationer försöker uppnå ”de lika 

möjligheternas ståndpunkt” och ”den meritokratiska ståndpunkten”.  

Det innebär att kompetens och erfarenhet ska vara mest betydande när rekrytering av chefer 

ska införas och att man inte ska dra skillnader eller påverkas utefter könet vid sådana beslut. 

De kvinnliga cheferna har ett gott inflytande i den meritoriska ståndpunkten då de diskuterar 

att man ska utnyttja resurserna som finns utan att tänka på om det är en man eller kvinna. Det 

är kompetensen som avgör vilken resurs individen kan bidra med (Alvesson & Billing 1997). 
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6  Varför finns det så få kvinnliga chefer? 
Här presenteras de slutsatser vi diskuterat oss fram till och som ger svar på vår 

problemformulering.  

 

Varför det finns så få kvinnliga chefer beror mycket på de hinder och svårigheter kvinnor 

möter ute på arbetsplatsen. Svårigheterna en kvinna stöter på när hon vill bli chef bygger på 

den organisationskultur som råder. Kulturen kan ge upphov till en norm som utesluter 

kvinnor. Den rådande organisationskulturen kan även verka oattraktiv för en kvinna, hon är 

inte villig att göra de uppoffringar som krävs för att vara chef inom organisationen. Kvinnor 

motiveras inte av status, därför prioriterar de ofta familjen före karriären för att familjen 

spelar en större roll.  

Dessa faktorer är avgörande anledningar till att det finns så få kvinnliga chefer i Sverige.  

 

Manliga organisationskulturer och hinder som visar sig i form av till exempel glastak kan 

göra det svårare för en kvinna att nå en chefsposition. Utifrån de kvinnliga chefernas 

berättande har anpassning varit en huvudsak för att bli accepterade i en organisationskultur.  

På ett eller annat sätt har de varit tvungna till att anpassa sig för att inte bli uteslutna. Kultur 

bygger på antaganden som inte ifrågasätts vilket innebär att en organisationskultur inte 

genomgår den utveckling som kanske skulle behövas för att ”passa ihop” med resten av 

samhället. Samhället utvecklas och det är inte längre självklart att en chef ska vara man eller 

att endast kvinnor ska ta ansvar för familj och hem, trotts att det fortfarande är vanligt att 

kvinnan känner ett större ansvar för detta.  

Problematiken kan börja redan i skolan där det är vanligt att flickor står i bakgrunden medan 

pojkarna är de som syns och hörs. Genom att uppmuntra flickor att synas och låta barnen 

arbeta i grupper med blandade kön kan dessa inställningar förändras.  

 

Anledningarna till att det finns så få kvinnor på chefspositioner kan inte bara härledas till 

organisationskulturer. Även strukturer i samhället kan vara ett hinder. Våra kvinnliga chefer, 

med barn, berättar att de kan känna en press från samhället som leder till dåligt samvete över 

att de inte är hemma med sina barn i den utsträckningen de borde. Denna inställning kan leda 

till att kvinnor är rädda för att åta sig ett chefsuppdrag. Det som vi forskat fram, som är det 

mest betydande för de flesta kvinnliga chefer, och för de som vill bli chefer, är att man väljer 

familjen och barnen framför karriären. Hade kvinnan fått välja mellan sitt jobb och familjen, 

hade de i stor utsträckning valt familjen på grund av att det är en större och viktigare 

förutsättning för dem i livet. Därför kan det också vara väldigt vanligt för kvinnor att inte 

välja en högre post för att man är medveten om vilka uppoffringar man måste göra i en roll 

som chef. Attraktionskraften i rollen som chef är inte lika överväldigande som den rollen man 

har hemma.  
 

Dagens organisationer lämnar inte tillräckligt med utrymme och flexibilitet till cheferna. 

Därför uppfattar många kvinnor att det inte är värt priset de får betala, med tanke på den tid 

som förloras från familj och personliga intressen, för att arbeta som chef.  

Efter analysen av våra intervjuer framkommer det att kvinnor inte alltid är villiga att offra all 

sin tid åt jobbet med tanke på att chefsyrket oftast innebär fler arbetstimmar. Det saknas en 

flexibilitet inom många organisationer som gör att man som chef måste försaka andra saker i 

sitt liv för att utföra sitt arbete. Att organisationer fortfarande inte är flexibla nog, leder till att 

det är svårt för en blivande chef att lägga ”livspusslet”. Det blir för svårt att få arbetet och 

resten av livet att gå ihop. Detta leder till att många utesluts från chefspositionerna.  

Tiden är avgörande för kvinnors motivation att vilja ta en högre post, fast än kompetensen 
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finns hos kvinnor så är de inte villiga att jobba fler arbetstimmar än det som räknas som 

normalt.  
 

Som tidigare nämnts måste en person uppleva en position som tillräckligt attraktiv för att 

denne ska känna ett behov av att inta positionen. Genom vår analys har vi fått en uppfattning 

om att detta betyder att kvinnor vill ha en försäkran om att den tid och energi de lägger ut på 

att arbeta som chef, inte blir så omfattande så att det påverkar livet utanför arbetet. Det vill 

säga att det inte ska påverkar familjelivet och fritiden. 

Våra kvinnliga chefer berättar att titlar inte motiverar dem i deras karriär. Kvinnor har ofta 

mindre vilja att göra de uppoffringar som kan krävas för att uppnå makt, prestige och högre 

lön. 
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7 Avslutande diskussion 
Den avslutande diskussionen omfattar våra egna tankar och analyser. Diskussionen handlar 

om de teorier vi har tagit med oss genom studien och de berättelser vi fått höra från de 

kvinnliga cheferna.  

 

Kvinnor kan ha svårt att nå en chefsposition på grund av att de blivit påverkade av den livsstil 

och bild som anses som mer relevant för kvinnor. Kvinnor är medvetna om att deras 

normativa levnadsstandard går ut på att ta hand om barn och familj och vårda hemmet. Hade 

vi vridit tillbaka tiden ett par årtionden, hade denna livsstil setts som självklar. 

Idag vill kvinnor ut på arbetsmarknaden och visa vad de går för. Det finns ivriga unga och 

även äldre kvinnor som fortfarande har drömmen om att nå till toppen. 
 

Redan idag kan vi uppmärksamma att det traditionella håller på att försvinna. Det är inte lika 

framstående idag om att det är kvinnors skyldighet och ansvar att vårda hem och familj. 

Våra kvinnliga chefer och vår egen uppfattning om det ansvarstagande och skyldigheter 

kvinnor har för familj och hem har ändrats. Idag är det vanligare att män också tar pappaledigt 

för att få möjligheten att stanna hemma med barnen och låta kvinnan jobba.  

Det är mycket mer kompromisser och delat ansvar i hemmet tycker våra kvinnliga chefer som 

har öppnat upp mycket vägar för kvinnor att kunna satsa på sin karriär. 
 

Vi kan dela uppfattning med de kvinnliga cheferna om att en förändringsprocess är på gång 

och att den nya generationen samt de unga idag har en helt ny syn på vad som anses vara det 

rätta för att man ska klara av jobbet och den tiden utanför jobbet. 

Vi är optimistiska över att den norm som finns idag sakta med säkert kommer att glömmas 

bort och att nya perspektiv i våra liv kommer att ta plats.  

Fler kvinnor vill visa att de också klarar av ett mansdominerat yrke och bevisa för samhället 

att det inte är könet som är huvudsaklig utan det är egenskaperna och erfarenheterna som 

avgör om en person är kapabel nog att klara av ett chefsyrke. 

Det som kan göra det möjligt för kvinnor att nå en chefsposition är att man inte tappar sin 

motivation och att man fortsätter kämpa för sin plats. Oavsett om hindrena man möter kan 

vara påfrestande och innebära att man som kvinna måste anstränga sig mer, så är det viktigt 

att man inte ger upp. Många av de kvinnliga cheferna som idag uppnått höga poster har börjat 

från golvet och arbetat sig uppåt. De har fått kämpa för att hamna där de är idag och det är 

ingen tvekan utifrån deras egna erfarenheter om att fler kvinnor kan lyckas bara de tar till sig 

mod och vågar synas.  

 

Fast än många kvinnliga chefer påstått att deras ledningsstil är en karaktär av hur de är som 

individer, kan inflytande från omgivningen påverka deras uppträdande som chef. 

Faktum är att vi vill framställa oss som självständiga individer i det mesta vi gör, men i 

grunden blir vi väldigt berörda av vår omgivning. Det är inget vi medvetet kan ta bort, för vi 

omges av olika människor varje dag som berör och som utövar en viss inverkan i vårt dagliga 

liv. Därför är det viktigt att skaffa sig en god förebild och mer kunskap om ledarskap för att få 

en större inblick i hur det är att vara kvinna och chef i en organisation, innan man bedömer 

yrket utefter förutbestämda tolkningar. Alla upplevelser och erfarenheter som vi samlar på oss 

med åren kan forma oss till den individ vi är idag. 
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Vi tror att alla har olika berg att bestiga och därför hamnar de också på olika toppar. För en 

individ kan det vara den absoluta tillfredställelsen att hamna på en mellanchefsposition som 

beskriver den topp som varit målsättningen från början. Medan en annan individ anser att 

högsta chefen i en organisation är den ultimata toppen.  

Alla har sin egen topp att sträva efter, så länge man når den man tycker är mest attraktiv att 

uppnå och lyckas nå den.  

Våra kvinnliga chefer anser att det endast är en själv som konstruerar de hinder som kan 

uppstå. Genom att inte acceptera dessa kan man ta sig förbi eventuella hinder och fortsätta sin 

karriärbana. 

Samhället har redan förändrats mycket de senaste decennierna men vi har uppenbarligen en  

bit till att gå innan samhället kan bli jämställt, så att det kan ges samma möjligheter och 

förutsättningar för både kvinnor och män.  
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Personer som Intervjuats 
 
Anna-Karin: Fullmäktigeledamot (Politiker) 

Mona (Anonym): Enhetschef (Boende) 

Lena: Rektor (Högskolan i Borås) 

Elin: Personalchef (Nobia produktion) 

 
 
Bilaga 1 
 

Intervjufrågor: 

1. Beskriv kort ditt arbete 

2. Hur har vägen till din chefsposition sett ut? (Utbildning, rekrytering etc) 

3. Hur många män resp. kvinnor finns det på arbetsplatsen? 

4. Hur beskriver du din ledarstil? 

5. Vad är det som motiverar dig som chef? 

6. Har du stött på några hinder som kan härledas till att du är kvinna? 

7. Varför är det svårt för kvinnor att nå en chefsposition? 

8. Hur uppfattar du organisations kulturen på din arbetsplats? 

9. Är organisations kulturen (el. kulturen/normen i sig) avgörande för nackdelarna 

och fördelarna med ledaryrket? 

10. Känner du att du är i en avvikarposition inom organisationskulturen? 

11. Vad och hur mycket betyder könet för ledarskapsutövandet när ledaren är en 

kvinna? 

12. Hur blir du accepterad som en kvinnlig chef av dina medarbetare? (Vad får du för 

feedback?) 

13. Hur accepterades du i början? 

14. Har du behövt anpassa dig till organisations kulturen och ledarstilen? 

15. På vilket sätt har du anpassat dig? 

16. Hur värderar du din egen kompetens?  

17. Hur tror du dina medarbetare bedömer din kompetens? 

18. Känner du en större stress? (Hem och familj etc) 



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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