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Abstract 

Enlig SCB (2010) så var andelen kvinnliga chefer i Sverige 32 procent år 2008 vilket är en 

ökning med 6 procentenheter på sju år Mycket av tidigare forskning har handlat om vilka 

hinder och problem som kvinnliga ledare möter. Denna studie vill däremot förflytta fokus från 

kvinnors hinder till deras möjligheter. Studiens syfte är att lyfta fram kvinnliga mellanchefers 

egna berättelser om vad de anser har lett till deras framgång i karriären. En kvalitativ metod 

användes i form av fem stycken semistrukturerade intervjuer som analyserades med hjälp av 

tematiskanalys. Fyra stycken teman återfanns i materialet och de representerar de 

framgångsfaktorer som kvinnorna la störst vikt vid. Resultatet visar att praktisk hjälp i 

hemmet, stöd och uppmuntran, ett bra självförtroende samt bra prestationer och hög 

kompetens var de faktorer som kvinnorna själva ansåg hade lett till deras framgång i 

yrkeslivet.  

Nyckelord: karriär, kvinnor, genus, chefskap, upplevelser.  
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1 Inledning/bakgrund 

Enlig SCB (2010) så var andelen kvinnliga chefer i Sverige 32 procent år 2008. Det är en 

ökning med 6 procentenheter på sju år. Med samma förändringstakt kommer det vara en jämn 

könsfördelning på chefspositionen först år 2033. Denna ojämlikhet mellan könen gör att 

manliga och kvinnliga chefers erfarenheter skiljer sig åt, vilket gör det intressant att titta på 

likheter i kvinnliga chefers upplevelser av framgångsfaktorer.    

Historiskt sett så har kvinnans position varit hemmet med ansvar för hushåll och barn, medans 

mannen har förvärvsarbetat och haft ansvar för familjens inkomst. Den traditionella 

arbetsindelningen ligger till grund för dagens könsstereotyper inom arbetslivet. De flesta 

jobben är könsstämplade, de anses vara feminina eller maskulina och anses därmed passa män 

eller kvinnor olika bra (Alvesson och Due Billing 2007 s. 61-62, 68, 99). Denna uppdelning 

görs efter vad som anses krävas av ett arbete. Kvinnorna kopplas ihop med arbeten som 

kräver omsorg och empati eftersom de traditionellt haft dessa ansvarsområden i hemmet 

medans männen anses passa bättre för arbeten som kräver rationalitet, styrka och ledarskap 

(Alvesson och Due Billing 2007 s. 68, Chancer och Watkins, 2009 s. 32-33, 36). Ledarskap 

har kopplats ihop med manlighet och manliga egenskaper. Att kvinnor ska besitta 

ledarskapspositioner ses som ovanligt eller onaturligt. Stereotyper om kvinnor och ledare är 

ofta ett hinder för kvinnors avancemang till höga positioner som ledare och stereotyperna 

utgör även ett hinder för att kvinnor på dessa positioner ska kunna prestera bra (Keohane 2011 

s. 616-617).  

Mycket av forskningen har fokuserat på problemen med att kvinnor inte besitter 

chefspositioner i lika stor utsträckning som män och olika anledningar till detta. Det 

ojämnställda läget visar på en uppenbar orättvisa mellan könen och det visar också på ett 

dåligt nyttjande av arbetskraft (Alvesson och Due Billing 2007 s. 10, 17). En flexibel 

arbetskraft som inte hindras av föreställningar om kvinnligt och manligt arbete, det vill säga 

tankar och idéer om var som är naturligt och lämpligt för män och kvinnor att arbeta med, kan 

utnyttjas på ett mer effektivts sätt. Genom att rekrytera både män och kvinnor till 

chefspositioner och låta deras kunskaper och idéer komma till uttryck så skulle också 

organisationen vinna större kunskap. Kunskapen vinns dels genom att män och kvinnors olika 
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perspektiv och förhållningssätt kan komma till användning men också genom att 

organisationen får tillgång till dubbelt så stor kunskapsbas (Alvesson & Billing 2007 s. 10). 

Tidigare studier har även till stor del fokuserat på beteenden och egenskaper som chefer på 

toppnivå har även om studier på första linjens chefer har ökat på senare tid. (Keisu 2009 s. 3). 

I och med att de högsta chefspositionerna till övervägande stor del innehavs av män så har det 

resulterat i att de har fått företräde i tolkningen av hur ett bra ledarskap ska bedrivas. Detta 

leder till att kvinnor har svårare att få tillgång till dessa positioner och att de inte får samma 

möjligheter till att utöva ett bra ledarskap eftersom de bedöms utifrån en normerande bild där 

den idealiska ledaren är man. Keisu anser att det är viktigt att studera hur kopplingen mellan 

kön och ledarskap ser ut i organisationers lägre hierarkiska nivåer eftersom att det finns en 

kunskapslucka inom ledarskapsforskningen på området (Keisu 2009 s. 4).  

Den ojämna könsfördelningen på chefspositioner bidar till att chefsrollen fortsätter att kopplas 

ihop med egenskaper karaktäristiska för män och det medför fortsatta svårigheter för kvinnor 

att få tillträde till dessa positioner. Att förflytta fokus från kvinnors hinder till deras 

möjligheter tror jag kan bidra till att kvinnor uppmuntras lyfta fram sina styrkor istället för att 

kämpa med att överkomma svårigheter. Jag är intresserad av att studera den kunskapslucka 

som Keisu beskriver och jag vill lyfta fram kvinnors egna berättelser om vad som lett till 

deras framgångar i karriären för att på så sätt bidra till att fokus flyttas från hinder till 

möjligheter. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att och beskriva fem kvinnliga mellanchefers upplevelser av faktorer 

som lett till deras framgång samt att analysera detta ur ett socialpsykologiskt genusperspektiv. 

Utifrån syftet vill jag få och dela med mig en djupare förståelse för hur det är möjligt för 

kvinnor att göra karriär. 

2 Tidigare forskning 

Ragins, Townsend och Mattis (1998) studie beskriver hur kvinnliga chefer är medvetna om de 

könsfördomar som finns i arbetslivet och hur de aktivt jobbat med att ta sig runt och igenom 

dessa. En strategi var att utveckla en stil som manliga kollegor var bekväma med. Kvinnorna i 

studien upplevde att de behövt utveckla en ledarstil som varken var för manlig eller för 

feminin för att den skulle passa de manliga kollegorna. De upplevde att de största hindren för 
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att kvinnor skulle kunna avancera till toppen var mäns rädsla för kvinnor, eller deras problem 

med att hantera dem, samt mäns fördomar gentemot kvinnor (Ragins, Townsend och Mattis 

1998 s. 29-30). En annan strategi var att söka upp svåra eller utmanande uppdrag. Genom att 

göra detta så utvecklade kvinnorna sina professionella kunskaper. Att ta på sig svåra och 

utmanande uppdrag kunde även vara ett sätt att klättra inom organisationen och det kunde 

även ge tillgång till viktiga beslutsfattare och inflytelserika mentorer i organisationen. 

Kvinnorna upplevde att de själva var tvungna att söka upp svåra uppdrag för att de 

överordnade cheferna annars tog för givet att de inte var intresserade av dem (Ragins, 

Townsend och Mattis 1998 s. 31). En tredje strategi för att bryta sig igenom barriären av 

könsfördomar som kvinnorna använde sig av var att genomgående överstiga de förväntningar 

som fanns på deras prestation. Kvinnorna rapporterade att de var tvungna att överprestera och 

bevisa sin förmåga upprepade gånger för att motverka negativa antaganden i ett övervägande 

manligt arbetsklimat. De upplevde att de ständigt var tvungen att prestera för att visa att de 

dög. Detta kunde de göra genom att arbeta hårdare än sina kollegor eller genom att utveckla 

unika kompetenser (Ragins, Townsend och Mattis 1998 s. 29-31). Även Schlossers (2001) 

studie visar att framgångsrika kvinnor upplever att en prestations av högsta kvalité är en 

nyckel till framgång. Kvinnorna i studien ansåg att kvalitén på deras arbeten var det som 

skiljde dem från andra inom fältet. De arbetade hårt, undvek att göra misstag och var 

passionerade för sitt arbete (Schlossers 2001 s. 71-72).  

Forskning visar att ett bra självförtroende, tydliga mål och en tro på sin egen förmåga att 

uppfylla målen är viktigt för att kunna avancera i arbetslivet. En medvetenhet om sina egna 

kvalitéer och ett gott självförtroende ger en styrka att övervinna hinder och bemöta ansvar 

med mod. Då är det inte bara viktigt med beslutsamhet, samarbete eller aggressivitet utan 

framförallt handlar det om att vara orädd, våga ta ansvar, lita på sig själv och våga göra 

misstag (Schlossers 2001 s. 68-69). Utbildning är en del i hur självförtroendet stärks. Det ger 

kvinnor ökade kunskaper och en trygghet i rollen som framgångsrik ledare (Cheung och 

Halpern 2010 s. 188).   

En annan betydande framgångsfaktor som tidigare forskning visat på är en stöttande 

omgivning. I Schlossers (2001) studie framgår det att goda relationer med familj och 

medarbetare var av högsta vikt för de framgångsrika kvinnorna i undersökningen. Föräldrar, 

syskon, makar, professorer och vänner hade uppmuntrat kvinnorna till att utvecklas i karriären 

och hjälpt dem att förvalta deras talang och de fungerade även som förebilder (Schlossers 

2001 s. 75). Även Cheung och Halperns (2010) studie visar att framgångsrika kvinnor
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upplever familjen som ett viktigt stöd för att göra karriär, framförallt genom att avlastas i 

hemmet. Genom att kvinnorna fick hjälp med hushållssysslor och omsorg av barn kunde de 

fokusera på sitt arbete. Det var inte bara de pratiska arrangemangen som uppskattades utan 

precis som i Schlossers studie var också det känslomässiga stödet från familjen viktigt för 

kvinnorna (Cheung och Halpern 2010 s. 186-187). Att ha en mentor kan också fungera som 

ett socialt stöd. Ragins, Townsend och Mattis (1998) studie visar att inflytelserika manliga 

mentorer kan med deras nätverk och trovärdighet ge viktigt information och hjälpa kvinnliga 

ledare att komma in i den inre kretsen av organisationens ledare. Mentorer kan hjälpa kvinnor 

att navigera i den politiska terrängen och vägleda dem i svåra beslut. Kvinnorna i studien som 

hade kvinnliga mentorer upplevde att de fick mycket stöd och förståelse för vilka hinder som 

de kunde möta under deras karriär (Ragins, Townsend och Mattis 1998 s. 32).  

Cheung och Halperns (2010) studie visar också att när kvinnor integrerar arbetslivet med 

familjelivet så kan de undvika den konflikt som kan uppstå när man försöker hålla isär de 

båda rollerna och de få då mer harmoni både på arbetet och i hemmet. Kvinnorna i studien såg 

positivt på den multipla rollen som framgångsrik ledare och kvinna. Ett sätt att integrera de 

båda rollerna var genom att omdefiniera samhällets normer för hur en bra mamma ska var till 

hur de själva tyckte att en bra mamma ska vara. Enligt deras definition så ska en mamma vara 

involverad i sina barns liv men behöver för den delen inte spendera all sin tid med dem. 

Kvinnorna hade även omdefinierat rollen som framgångsrik ledare. Istället för att prioritera 

antal timmar på jobbet så prioriterade de resultat vilket gjorde att de kunde ta ledigt för att 

t.ex. gå på sitt barns fotbollsmatch och sedan arbeta hemma på kvällen och på så sätt ändå 

prestera bra på jobbet. På samma sätt som dessa kvinnor prioriterade bort saker på jobbet som 

inte är så viktiga så prioriterade de bort saker i hemmet som de upplevde som mindre viktigt. 

Genom att tillexempel ha en anställd som städade i hemmet så fick kvinnorna mer tid över att 

spendera med familjen (Cheung och Halpern 2010 s. 186-187, 190). 

De studier som pressenterats ovan innefattar kvinnor från olika branscher och visar på att det finns 

gemensamma erfarenheter oavsett yrkesområde som kvinnorna är verksamma inom. Det finns 

naturligtvis också skillnader i erfarenheter som kan bero på vilken bransch kvinnorna arbetar i 

men det är inte denna studies syfte att belysa dessa skillnader. Tidigare forskning fokuserar på 

kvinnor på toppnivå medans forskningen är begränsad gällande kvinnliga chefer på lägre nivåer 

(Keisu 2009 s. 4).  
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3 Teori 

3.1 Genussystem och genuskontrakt 

Yvonne Hirdman är en av de forskare som lanserade begreppet genus i Sverige. Genus tar 

bort fokus från könet och betonar istället rollen. Kön står för de biologiska skillnaderna 

mellan män och kvinnor medans genus står för de socialt och kulturellt skapade skillnaderna 

mellan könen. Att kvinnor ofta tillskrivs egenskaper så som omhändertagande, känslomässiga 

och passiva medans män anses vara aktiva, driftiga och rationella är exempel på socialt och 

kulturellt skapade skillnader. Förenklat kan man säga att kön är man och kvinna och genus är 

manligt och kvinnligt. (Hirdman 2003 s. 12, 14-15, Chancer och Watkins 2009 s. 32-33).  

Hirdman menar att de normer, seder och regler som skapar förväntningar och föreställningar 

på hur kvinnor och män bör bete sig ingår i ett samhälles genussystem. Genussystemet bygger 

på två praktiker, dels på ett isärhållande av könen och dels på en hierarkisk ordning. Med 

isärhållande av könen menas att manlighet och kvinnlighet är helt skilda saker och till och 

med varandras motsatser. Detta är även något som speglar arbetsmarknaden. Kvinnor och 

män anses vara mer eller mindre lämpade för olika yrken och arbetsuppgifter. De 

arbetsuppgifter som anses vara mannliga är samtidigt okvinnliga och vice versa. Genom 

isärhållandet av könen så kan hierarkin legitimeras. I hierarkin är det mannen som är normen 

och kvinnan blir den avvikande. Det manliga blir statusfyllt medans det kvinnliga blir det 

underlägsna. Hirdman menar att genussystemet är ständigt närvarande och påverkar vårt sätt 

att handla (Hirdman 2003 s. 59-60, 80). 

Hirdman använder begreppet genuskontrakt för att förklara den outtalade överenskommelse 

mellan män och kvinnor som styr vårt dagliga agerande. I genuskontraktet ingår män och 

kvinnors åtskilda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter. Begreppet vill fånga det 

strukturella tvång som båda könen tyngs av och även den möjlighet till förhandling av 

kontraktet som finns. Mannen ses som den starka som ska ta hand om kvinnan som ses som 

den svagare. Anledningen till kvinnans underordnade position kan kopplas ihop med hennes 

förmåga att föda barn. I och med kvinnans biologiska roll som föderska placeras hon i 

hemmet och får ansvar för barnen. Mannen blir då den som får ansvar för försörjningen och 

ska i sin tur ta hand om kvinnan. Det pågår dock ständiga förändringar inom kontraktet som 
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sträcker sig över tid och rum men förändringarna kan inte ske om det inte sker förändringar av 

omständigheter. Om omgivningen förändras och det inte längre är rimligt att följa kontraktet 

så finns det utrymme för förhandling och förhållandet mellan mannen och kvinnan kan 

förändras. Genuskontraktet upprätthåller genussystemet och även om kontraktet är mer 

gynnsamt för männen så är både män och kvinnor delaktiga i dess utformning och 

upprätthållning. Sett till att både män och kvinnor tänker och handlar utifrån det rådande 

genussystemets kontrakt så kan teorin användas som ett verktyg till att förstå kvinnor och 

mäns agerande i samhället (Hirdman 2003 s. 80, 83-85, 91, 95). I tanken om ett genuskontrakt 

finns det utrymme för att titta på hur dessa kontrakt förhandlas lokalt, t ex i olika bransher, i 

specifika organisationer och så vidare, men dessa arbetsplatser finns i ett övergripande 

samhälleligt genussystem. Kontrakten förhandlas därför inte bara utifrån vad som händer på 

den specifika arbetsplatsen utan också i relation till (den segregerade) arbetsmarknaden i stort. 

 3.2 Social role theory  

Ytterligare en teori som beskriver genus i samhället är Social role theory. Teorin utgår från att 

fördomar kan uppstå då en omgivnings förväntningar på en persons egenskaper inte faller 

överens med de egenskaper som anses krävas av den roll eller position han eller hon besitter 

eller upplevs besitta (Eagly och Karu 2002 s. 574). Könsroller är föreställningar om mäns och 

kvinnors attribut och många av dessa föreställningar är normerande i den meningen att de 

beskriver egenskaper eller beteenden som är önskvärt av könen. Social role theory inkluderar 

både deskriptiva normer, som är förväntningar på vad en medlem från en social grupp faktiskt 

gör och preskriptiva normer, som är förväntningar om vad en medlem av en social grupp 

borde göra. En viktig del i social role theory är att majoriteten av dessa föreställningar om kön 

avser communal och agentic attribut. Communal attribut som ofta tillskrivs kvinnor, beskriver 

omtanken för andra människor t.ex. att vara hjälpsam, snäll och sympatisk. Agentic attribut 

som ofta tillskrivs män, beskriver ett mer självsäkert och kontrollerande sätt att vara t.ex. 

aggressiv, rationell, ambitiös och dominant (Eagly och Karu 2002 s. 574). Fördomar om kön 

skapar förväntningar om att kvinnor ska agera mer agentic och män mer communal (Eagly 

och Karu 2002 s. 573-75). 

3.3 Role congruity theory 

Role congruity theory grundar sig på social role theory’s beskrivning av fördomar om män 

och kvinnor men går djupare in på den oförenlighet som upplevs mellan könsroller och andra 
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roller i samhället och då framförallt ledarskapsrollen. Fördomar mot kvinnliga ledare kan 

uppstå genom att människor har svårt att förena de kvinnliga attributen med de attribut som 

anses krävas av en ledare. Den bristande överrensstämmelse mellan communal attribut som 

tillskrivs kvinnan och agentic attribut som anses krävas av en ledare gör att fördomarna 

uppstår. De negativa fördomarna mot kvinnliga ledare är dessutom flerdimensionella. 

Kvinnor kan ha svårare att rekryteras till ledarskapspositioner på grund av de fördomar som 

finns men det finns även en risk att hon bedöms som en sämre ledare eller kvinna när hon väl 

innehar en ledarskapsroll. Anledningen till att kvinnor bedöms som sämre ledare än sina 

manliga kollegor beror på att hon inte anses ha agentic attribut och är därmed ingen bra 

ledare. Paradoxalt är att om hon anses vara en bra ledare så saknar hon communal attribut och 

ses då som kall och okvinnlig. De negativa påföljderna som kan drabba dessa kvinnor är en 

stark motvilja från omgivningen som kan leda till att kvinnorna motarbetas och hindras i sin 

karriärutveckling (Eagly och Karu 2002 s. 573-575, 588-589). 

4 Metod 

Eftersom studiens syfte är att undersöka kvinnliga chefers subjektiva upplevelser så föll valet 

av en kvalitativ metod sig ganska naturligt. Fördelen med kvalitativ metod är att den går in på 

djupet och man kan då få reda på individernas upplevelser, livssyn och världsbild (Bryman 

2002 s. 301). 

Jag valde att ha en narrativ ansats. Narrativ metod är ett tillvägagångssätt som används vid 

insamling och analys av data. Med en narrativ utgångspunkt strävar forskaren efter att få ta 

del av intervjupersonens perspektiv mer än efter att identifiera objektiv fakta (Bryman 2002 s. 

527, 530). I fokus står en persons livsberättelse och man ser berättandet som en 

grundläggande och universell kunskapsform (Johansson 2005 s. 19, 23). Anledningen till jag 

använder en narrativ metod är för att jag vill fånga kvinnornas egna upplevelser, lyfta fram 

dem och göra deras erfarenheter meningsfulla (Johansson 2005 s. 85). Den narrativa analysen 

handlar också om att tolka andra människors tolkningar av sig själva (Johansson 2005 s. 27). 

Med detta poängterat så vill jag tillägga att jag ser mig själv som en del av det material jag 

producerar men däremot strävar jag efter att göra en så värderings- och fördomsfri tolkning 

som möjligt.  
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4.1 Urval 

Urvalet bestod av strategiskt utvalda personer. Vid ett strategiskt urval strävar man antingen efter 

att ha respondenter med stora likheter eller stora skillnader som kan generera en stor kunskapsbas 

(Cantzler 1992 s. 41). Jag har medvetet valt undersökningspersoner som har en stor spridning 

gällande ålder, branscher och sektorer. Jag är däremot inte intresserad av att studera de skillnader 

som kan tänkas finnas mellan kvinnorna gällande ålder, bransch, sektor eller utbildning utan 

spridningen var önskvärd för att generera ett stort informationsinnehåll och en bredd i analysen. 

Jag vill undersöka hur dessa kvinnor, oavsett bransch, har lyckats bli framgångsrika trots att 

de bryter mot genuskontrakten och inte gör det som förväntas av dem. Valet av att ha en 

variation bland informanterna gjordes för att få en mer allsidig bild av företeelsen 

framgångsfaktorer och ett bredare informationsunderlag. Då kan större kunskap om kvinnliga 

chefers upplevelser av framgångsfaktorer genereras. Baskriterierna som krävdes för att ingå i 

urvalet var att det skulle vara kvinnor som arbetade i en chefsposition på mellannivå med 

anställda under sig. Kontakten med de fem kvinnorna togs inledningsvis via mail (se bilaga 2) och 

av fem utskickade mail svarade samtliga att de var villiga att delta i undersökningen. 

Resultaten från ett strategiskt urval kan stödja tidigare forskning eller ge upphov till nya 

infallsvinklar i ämnet inför fortsatt forskning (Bryman 2002 s. 195) vilket passar bra med 

studiens syfte som inte har intentionen att generalisera resultatet till hela populationen 

kvinnliga chefer, utan har som syfte att lyfta fram kvinnornas egna berättelser. Jag vill med 

min studie få och dela med mig en djupare förståelse av kvinnornas erfarenheter och belysa de 

likheter och skillnader som finns med existerande forskning. 

4.2 Datainsamling 

Insamlingen av data skedde med hjälp av 5 stycken semistrukturerade intervjuer. Det är 

fördelaktigt att använda sig av kvalitativa intervjuer för att man då kan få innehållsrika och 

detaljerade svar (Bryman 2002 s. 413). Det är inte lika enkelt att generera detta med ett 

kvantitativt tillvägagångssätt, i form av tillexempel enkäter, som är ett mer strukturerat sätt 

där forskaren redan har bestämt vilka svarsalternativ som går att välja mellan och som inte 

lika enkelt lämnar plats åt längre berättelser och följdfrågor (Bryman, 2002 s. 301). Vid 

intervjuer bör man ta i beaktning att det är en interaktion mellan två personer. Intervjuaren 

och respondenten reagerar på varandra och det finns förväntningar på motpartens beteende 

och reaktioner. Detta kan leda till en intervjuareffekt där respondenten försöker uppfylla 

intervjuarens förväntningar och vice versa (Arvidsson och Rosengren 2002 s. 145). 
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Intervjuerna skedde avskilt på samtliga kvinnors arbetsplatser eftersom de fann det tryggt och 

enkelt. Intervjutiden var mellan 40 minuter och en och en halv timme och samtliga intervjuer 

transkriberades direkt efteråt. Kvalitativa intervjuer sätter språket i fokus och därför är det av 

stor vikt att de spelas in och transkriberas. Fördelen med att spela in och transkribera 

intervjuerna är att det möjliggör en noggrannare analys genom att forskaren slipper ta 

anteckningar och därmed kan koncentrera sig på samtalet och genom att forskaren kan gå 

tillbaka flera gånger till det inspelade och utskrivna materialet för att studera delar av det 

närmre (Bryman 2002 s. 310). I transkriberingen av det inspelade materialet valde jag att skriva 

ut det respondenterna sagt ordagrant och har vid tänkbara oklarheter gjort förtydliganden 

inom parantes i det pressenterade materialet.  

Intervjuguiden (se bilaga 2) har fungerat som en minneslista över de områden som skulle 

täckas vid intervjutillfällena (Bryman 2002 s. 419). Fördelen med en mindre strukturerad 

intervjuguide är att intervjupersonerna får en större frihet att utforma svaren på sitt eget sätt 

(Bryman 2002 s. 415). Eftersom jag använt mig av en narrativ ansats har intervjupersonerna 

själva fått berätta sin historia och jag har vid behov styrt in samtalen kring de områden som 

ingick i intervjuguiden.  

4.3 Analysmetod 

Bryman (2002) pressenterar fyra olika modeller för narrativ analys: tematisk analys, 

strukturell analys, interaktiv analys och performativ analys (Bryman 2002 s. 528-529).  I 

denna studie har tematisk analys använts. Anledningen till detta är för att man med en 

tematisk analys kan på ett effektivt sätt skapa struktur i det insamlade materialet och skapa en 

ny helhet av de olika delarna (Langemar 2008 s. 127-128).  

Efter att materialet transkriberats och lästs igenom noggrant så började jag leta efter 

underteman i materialet. Jag utgick utifrån studiens syfte och sökte då efter underteman som 

kunde kopplas ihop med vad kvinnorna själva upplevde har lett till deras framgångar i 

karriären. Efter fortsatt noggrann läsning så hade flertalet underteman återfunnits som därefter 

delades in i fyra övergripande teman. De fyra teman som återfanns i materialet var praktisk 

hjälp i hemmet, stöd och uppmuntran, självförtroende samt bra prestationer och hög 

kompetens. Efter att ha analyserat dessa fyra mer i detalj med hjälp av de teoretiska verktygen 

så valde jämfördes dem med teman som tagits upp i tidigare forskning för att dels se på de 

likheter som finns mellan min och tidigare studier, och dels på de områden där studierna 

skiljer sig åt.  
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4.4 Validitet 

Forskare ha diskuterat hur relevanta begreppen reliabilitet och validitet är i kvalitativ 

forskning. Reliabilitet, som syftar till huruvida en undersökning kan upprepas med samma 

resultat, är svårt att applicera på kvalitativ forskning eftersom sociala miljöer inte är 

beständiga utan förändras hela tiden (Bryman 2002 s. 352-352).  

Validitet handlar om huruvida resultatet stämmer överens med verkligheten. En hög validitet 

försäkrar att det som ska undersökas har undersökts. För att höja validiteten i min 

undersökning har jag gjort en intervjuguide utifrån mitt syfte för att säkerställa att alla 

intervjuer innehåller ett visst antal ämnen. Intervjuerna skedde enskilt och utan störande 

moment vilket jag tror bidrar till att intervjupersonerna kände sig trygga och kunde svarat 

ärligt på mina frågor vilket också höjer validiteten (Bryman 2002 s. 88). Validitet i kvalitativ 

forskning handlar också om att vara tydlig med vad man bygger sina tolkningar på, att det 

finns en överrensstämmelse mellan observationer och teoretiska idéer (Bryman 2002 s. 352). 

Naturligtvis så är det något som jag också strävat efter så att läsaren kan avgöra om mina 

tolkningar är rimliga. Det är viktigt att komma ihåg att livsberättelser inte ska tolkas som 

absoluta sanningar. Det är inte redogörelser av vad som faktiskt har inträffat utan det är ett 

perspektiv som återges och man bör anta att samma händelser kan återges på en mängd olika 

sätt beroende på vem som är berättaren och även vem som är lyssnaren (Johansson 2005 s. 

313). Eftersom personerna i studien ändå talar om sina liv kan man anta att de saker de tar upp 

inte varierar jättemycket beroende på vem som lyssnar, även om sättet att berätta naturligt 

ändras om en annan person skulle beskriva sitt perspektiv på saken. 

4.5 Etik 

Jag har tagit hänsyn till vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. De fyra 

huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Enligt dessa krav ska forskaren informera de berörda parterna om 

forskningsuppgiftens syfte. Undersökningsdeltagarna ska vara väl införstådda med deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Deltagarna har själva 

rätten att bestämma över deras deltagande, vilket de ska upplysas om. De ska även upplysas 

om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Uppgifter om undersökningspersonerna ska vara 

konfidentiella och ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Dessa uppgifter får 

endast användas för forskningsändamål.  
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Inför samtliga intervjuer så skickades ett informationsmail (se bilaga 1) ut med information 

om mig som författare, studien och vad intervjuerna skulle handla om. I mailet framgick det 

också att intervjupersonerna när som helst kunde dra sig ur studien och att de garanterades 

anonymitet och konfidensialitet då ingen annan än jag som intervjuare har tillgång till det 

inspelade materialet. Samma information gavs återigen inför varje intervju. Information om 

vilka undersökningspersonerna är, det inspelade materialet och de utskrivna 

transkriberingarna kommer efter uppsatsens publicerande att raderas. Respondenternas namn 

är fingerade i analysen för att behålla deras anonymitet samtidigt som det underlättar för 

läsaren och ger ett trevligare intryck jämfört med att använda benämningarna respondent 1, 

respondent 2 och så vidare. Andra personer, företagsnamn och platser benämns NN och är 

kursiverade för att det ska framgå att det jag som författare som ändrat namnen. Kvinnornas 

befattningar framkommer heller inte i analysen utan benämningen chef används i alla 

sammanhang. 

5 Analys 

Kvinnorna som ingick i undersökningen var alla chefer på mellannivå och hade stor spridning 

både gällande ålder och branscher som de var verksamma inom. Branscherna som 

representerades var energiproduktion, detaljhandel, marknadsföring, vård och omsorg samt 

försvarsindustrin. Samtliga kvinnor arbetade heltid och tiden som de hade besuttit en 

chefsposition varierande från 4 år till 19 år.  

 Anna är 30 år, sambo och har inga barn. Hon är mellanchef med 7 underanställda. 

 Sara är 32 år, ensamstående och har ett barn. Hon är mellanchef med 10 

underanställda. 

 Helen är 38 år, sambo och har två barn. Hon är mellanchef med ca 15 underanställda. 

 Karin är 51 år, gift och har tre barn. Hon är mellanchef med ca 20 underanställda. 

 Eva är 54 år, gift och har tre barn. Hon är mellanchef med ca 20 underanställda. 

Kvinnorna hade underanställda med en jämn spridning av kön förutom Eva som hade 35% 

kvinnliga underanställda och Sara som hade 70% kvinnliga underanställda. 

Könssammansättningen bland de underanställda kan tänkas påverka kvinnornas upplevelser 

av framgångsfaktorer men detta är något som inte har tagits upp i analysen då kvinnorna 

själva inte reflekterat över könssammansättning på deras underanställda.  
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5.1 Praktisk hjälp i hemmet 

Samtliga kvinnor angav att praktiska arrangemang som närstående bidrog med var en stor 

bidragande del i deras karriärutveckling. Detta är något som även tidigare forskning visat på. 

Bland annat Cheung och Halperns (2010) studie visar att framgångsrika kvinnor som avlastas 

i hemmet kan fokusera mer på sitt arbete, vilket de upplever som viktigt för att kunna göra 

karriär och samtidigt få familjelivet att fungera (Cheung och Halperns 2010 s. 186-187). Det 

som beskrevs av respondenterna i denna studie var bland annat föräldrar som hjälpte till med 

barnpassning och skjutsande av barnen till olika aktiviteter. Tre av kvinnorna beskrev även 

sin uppskattning till sin partner som bidrog i hemmet med hushållsarbete och barnomsorg. 

Just att vi delar på det mesta, asså jag gör väl lite mer, men att NN (Helens Partner, 

författarens anm.) hjälper till mycket med både tvätt, städ och matlagning och så. De 

är ett måste för att få det att fungera. 

(Helen) 

NN (Saras partner, författarens anm.) är jätteviktig, utan han skulle de inte gå. Hela 

vardagen liksom...de skulle inte gå. Så jag har NN att tacka för mycket. 

(Sara) 

Citaten från Helen och Sara är beskrivande för hur de tre kvinnorna upplevde stödet från deras 

partners när det kommer till det obetalda arbetet i hemmet. Även fast kvinnorna har större 

ansvar för hushållsarbete och barn så uppskattades männens insats. Den anses till och med ha 

varit direkt kopplad till kvinnornas möjligheter till att avancera i karriären och är fortfarande 

direkt avgörande för att kvinnorna ska kunna få familjeliv och arbete att gå ihop.  

Detta går att koppla till Hirdmans teori om genuskontrakt som förklarar den outtalade 

överenskommelsen mellan män och kvinnor som styr vårt dagliga agerande. I genuskontraktet 

ingår männens och kvinnornas åtskilda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter och det vill 

fånga det strukturella tvång som båda könen tyngs av (Hirdman 2003 s. 80, 83-85, 91, 95). 

Kvinnorna uppskattar männens åtagande i hemmet trots att fördelningen av arbetsuppgifter 

inte är jämn vilket kan tolkas som att de lever efter ett genuskontrakt där kvinnan har det 

största ansvaret för hemmet. Det är en traditionell indelning som skapar normen att kvinnan 

ska ta hand om det mesta som rör hushållet och barnen. Normen gäller för både män och 

kvinnor vilket innebär att även kvinnorna accepterar den sneda fördelningen av 

hushållsarbetet. Att kvinnorna upplever en tacksamhet till sina partners för att de får satsa på 
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sin karriär visar också den del i genuskontraktet som avser männens företräde till 

arbetsmarknaden.  

Genus står för de socialt och kulturellt skapade skillnaderna mellan könen och i ett samhälles 

genussystem ingår de normer, seder och regler som skapar förväntningar och föreställningar 

på hur kvinnor och män bör bete sig (Chancer och Watkins, 2009 s. 32, Hirdman 2003 s. 59-

60, 80). Kvinnorna i studien lever i ett samhälle vars genussystem har förväntningar på hur 

män och kvinnor ska agera och generellt så är det mer acceptabelt att mannen satsar på 

karriären än att kvinnan gör det eftersom hon historiskt sett har haft det största ansvaret för 

hem och familj (Alvesson och Due Billing 2007 s. 86). När kvinnan då väljer att satsa på 

karriären kan det kan i sin tur skapa den tacksamhet hon känner till sin partner som ”låter” 

hon lägga ner tid på sitt arbete. 

5.2 Stöd och uppmuntran 

Tidigare forskning framhåller också vikten av emotionellt stöd och uppmuntran. I Schlossers 

(2001) studie framgår det att goda relationer med familj och medarbetare var av högsta vikt 

för att de framgångsrika kvinnorna skulle kunna göra karriär. Föräldrar, syskon, makar, 

professorer och vänner hade uppmuntrat kvinnorna till att utvecklas i karriären, hjälpt dem att 

förvalta deras talang och de fungerade även som förebilder (Schlossers 2001 s. 75). Detta är 

något som också min studie ger stöd för. Kvinnorna ansåg att uppmuntran från personer som 

stått dem nära någon gång under livet var en viktig del i deras personliga och yrkesmässiga 

utveckling.  

Att plugga vidare var inte självklart... Mamma var på mig fler gånger, på ett bra sätt 

alltså, hon pushade mig till att söka och... ja under hela studietiden var hon faktiskt 

ett riktigt bra stöd trots att hon aldrig studerat på någon högre nivå själv, de var ju 

som inte aktuellt på hennes tid. 

(Karin) 

Citatet ovan är ett exempel på hur uppmuntran från omgivningen påverkat kvinnorna i deras 

karriärer. Karin upplevde att hennes mamma varit ett bra stöd under hela hennes studietid och 

yrkesliv. Karins mamma ville att hon skulle få chansen att utbilda sig och få ett bra jobb 

eftersom hon själv inte tyckte sig fått den chansen. Samtliga kvinnor kopplade ihop vikten av 

stöd och uppmuntran med motgångar och svårigheter. Till exempel så upplevde Karin att 

uppmuntran från hennes mamma varit viktigast under tunga studieperioder och senare under 
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tider där jobbet varit tufft. De andra kvinnorna uppgav liknande former av uppmuntran som 

kunde komma från partners, kollegor eller släkt- och familjemedlemmar. 

Tidigare forskning har även framhållit vikten av mentorskap för kvinnors möjligheter till att 

avancera i arbetslivet. En mentor kan hjälpa kvinnor att navigera i organisationens informella 

hierkiska ordning och hjälpa dem att skapa kontakter med inflytelserika personer. Kvinnor 

kan också få stöd och förståelse för de hinder och svårigheter som de kan möta under deras 

karriärer (Ragins, Townsend och Mattis 1998 s. 32).  I denna studie var det däremot ingen av 

kvinnorna som uppgav att de haft någon form av mentor inom den bransch de arbetar i. De 

talade om bra chefer som inspirerat dem och varit ett bra stöd men inte om någon närmre 

personlig kontakt eller mentorskap. Kvinnorna betonade istället vikten av just bra chefer och 

framförallt bra kollegor. Även om kvinnorna besatt en chefsposition så upplevde de inte att de 

stod ensam, utan de kände att de kunde vända sig till andra chefer på samma nivå eller till 

överordnande chefer om de mötte problem i arbetet. Kvinnorna i tidigare studier som 

pressenterats har använt sig av mentorer för att navigera i organisationens toppskikt eftersom 

det funnits ett ojämlikhetssystem som hållit kvinnorna ifrån den absoluta toppen. Kvinnorna i 

min studie upplevde inte att det funnits ett ojämlikhetssystem med kollegor som hindrat dem 

från att uppnå positionen som mellanchef, utan de kände snarare att det var tack vare sina 

kollegor som de besitter den position som de har idag. 

Tre av kvinnorna talade positivt om nuvarande och tidigare chefer i den bemärkelsen att de 

hade en förståelse för kvinnornas dubbla roller som både yrkeskvinna och kvinna/mamma.  

Han (Saras chef, författarens anm.) är inte sådär strikt utan det är helt okej att man 

nån gång  jobbar hemmifrån. Det är så bra när man kan ta en halvdag och arbeta 

hemma. Då kan jag hämta NN på dagis lite tidigare så får vi lite tid med varann 

också. Jobbet blir ju gjort vilket fall så det är jätteskönt att de inte är nå problem. 

Vardagen blir så mycke enklare. 

(Sara) 

Kvinnorna upplevde att deras chefers flexibilitet och förståelse för olika prioriteringar i livet 

varit ett bra stöd och gjort det möjligt att kombinera yrkesliv och familjeliv. Tidigare studier 

har visat att när kvinnor integrerar arbetslivet med familjelivet så kan de undvika den konflikt 

som kan uppstå när man försöker isärhålla de multipla rollerna som ledare och 

kvinna/mamma (Cheung och Halperns 2010 s. 190). Just att kunna få familjelivet att fungera 
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genom chefernas och arbetsgivarnas flexibilitet ansågs ha påverkat och fortfarande påverkar 

deras karriär i positiv bemärkelse.   

5.2 Självförtroende 

Alla respondenter ansåg sig ha ett bra självförtroende och uttryckte vikten av att ha ett bra 

självförtroende i rollen som chef. För kvinnorna betydde det att de hade en stark tilltro till sin 

egen förmåga, modet att säga nej och sätta gränser till både över- och underordnade men 

också modet att anta nya och utmanande uppgifter. Samtliga kvinnor hade upplevt hinder eller 

svårigheter i arbetslivet och poängterade att en grundtrygghet i sig själv som yrkeskvinna var 

viktigt för att överkomma dessa hinder. Ett bra självförtroende resulterade också i en glädje 

och positiv inställning inför nya uppgifter. Flera av kvinnorna beskrev också en trygghet i sig 

själv som resulterade i en prestigelös inställning till både arbetsuppgifter men också till 

anställda på olika nivåer i organisationen.  

Tillexempel kan jag sätta mig på morgonen å ta ärenden om det behövs och efter 

lunch gå på ledningsmöte och säga till NN (överordnad chef, författarens anm.) vad 

jag tycker och tänker. De är liksom inga problem...De är ju nått som är nyttigt också, 

att man får båda sidor liksom. 

(Anna) 

Anna beskriver hur hon i ena stunden kan ägna sig åt arbetsuppgifter som egentligen är under 

hennes kompetensnivå, uppgifter som sina underanställda arbetar med till vardags. Sedan 

beskriver hon också hur hon i andra stunden i möte med kollegor och överordnande chefer 

inte är rädd att framföra sina tankar och idéer. Anna upplever att vetskapen om vilka kvalitéer 

hon besitter och den trygghet hon känner i sig själv gör att hon kan åta sig uppgifter som är 

under hennes kompetensnivå. Hon känner inte att dessa arbetsuppgifter är nedvärderande eller 

under hennes värdighet som chef, utan istället ser hon det som en styrka att hon kan röra sig 

mellan de hierarkiska nivåerna inom organisationen. Anna upplever också att hon utvecklas 

som ledare då hon utför samma jobb som sina underanställda eftersom hon då får en större 

förståelse för hur deras vardag ser ut.   

När kvinnorna talade om sitt självförtroende fanns det delade uppfattningar om hur de skaffat 

sig det. Två av kvinnorna upplevde att de alltid haft ett bra självförtroende medans de tre 

andra kände att det varit något som växt fram med tiden. De ansåg att deras självförtroende 

växt i takt med att deras kompetens växt. Större kompetens var sin tur något som de fått 
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genom utbildning och arbetslivserfarenhet. Utbildningens koppling till självförtroende har 

också studerats i tidigare forskning där man funnit att utbildning ger kvinnor starkare 

självförtroende genom ökade kunskaper som genererar i en trygghet i rollen som ledare 

(Cheung och Halpern 2010 s. 188). 

Mycket av den tidigare forskningen i ämnet lägger stor vikt vid kvinnors självförtroende för 

att nå höga chefspositioner. Ett bra självförtroende och en medvetenhet om sina egna kvalitéer 

ger en styrka att överkomma hinder och modet att ta ansvar och våga göra misstag (Schlossers 

2001 s. 68-69). Detta är något som även min studie ger stöd för. Samtliga kvinnor hade stött  

på motgångar under sitt yrkesliv och menade att ett bra självförtroende varit viktigt för att tar 

sig igenom dem. 

Sen har man ju gått på några minor också, då självförtroendet fått sig en törn. Men 

jag har ju det här jobbet av en anledning... så måste man ju tänka... Att tro på att man 

kan är viktigt. 

(Eva) 

Kvinnorna i studien hade alla stött på hinder i arbetslivet av olika slag. De talade om tider av 

hög arbetsbelastning, överordnade chefer med bristande ledarskap, ogenomtänkta 

omorganiseringar och svåra tider i livet som inverkat på arbetet. Även om kvinnorna generellt 

ansåg att deras kollegor varit stöttande så upplevde även tre av kvinnorna att de stött på 

mannliga kollegor i sin karriär som på grund av sitt bemötande varit energikrävande.  

På min förra arbetsplats fanns de en man, eller ja gubbe säger man väl, som kom 

med små kommentarer nu å  då. De är ju tröttsamt liksom. De kunde vara... ja men 

han kunde säga nåt i stil med: men du ska väl hem å ta hand om gubben din å laga 

mat å diska å passa upp. Massa sånna saker liksom... De viktiga är ju att inte ta åt 

sig. Att man ställer sig över sånt. De är ju nått som kommit med tiden. Att man 

struntar i sånna saker. Det tar ju inte längre. De jag tror är viktigt de är att man inte 

lägger nån energi på det alls. De är nått som är lättare nu jämfört med i början. Man 

är lite tryggare och har lite bättre självförtroende. Sen så är de ju inge sånt på NN 

(nuvarande arbetsplats, författarens amn.)  heller så... Men som sagt det var ju bara 

en person men de är ändå tröttsamt. 

(Karin) 

Citatet från Karin exemplifierar vad de tre kvinnorna kände för det bemötandet de fick av 

fåtalet manliga kollegor. Alla tre upplevde att de små negativa kommentarerna var något som 

tog energi även om de försökte att inte bry sig om dem. Enligt role congruity theory kan 
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fördomar mot kvinnliga ledare uppstå genom att människor har svårt att förena de kvinnliga 

attributen med de attribut som anses krävas av en ledare. De negativa påföljderna som kan 

drabba dessa kvinnor är en stark motvilja från omgivningen som kan leda till att kvinnorna 

motarbetas och hindras i sin karriärutveckling (Eagly och Karu 2002 s. 588-589). Kvinnorna i 

min studie talar inte om att dessa fåtalet män har hindrat dem i sin karriärutveckling men 

menar att de upplevt en motvilja från dem och att de har tagit energi från kvinnorna som de 

kunnat lägga på annat. Detta kan bero på att de bryter mot normen för hur ett ledarskap ska se 

ut i och med att de är kvinnor. Hirdmans genussystem kan här appliceras. Genussystemet 

bygger på ett isärhållande av könen där det manliga och kvinnliga blir varandras motsatser. 

Det bygger även på en hierarkisk ordning där mannen är normen och kvinnan den avvikande 

(Hirdman 2003 s. 59-60, 80). Den kan vara så att männen som kommer med diskriminerande 

kommentarer lever efter ett genussystem där kvinnan anses vara den underordnade som ska 

ansvara för hem och hushåll vilket kan vara orsaken till att de bemöter kvinnorna med dessa 

könsstereotypiserande kommentarer. 

Ragins, Townsend och Mattis (1998) studie visar att en strategi som kvinnliga ledare använt 

sig av för att nå toppen var att utveckla en stil som manliga kollegor var bekväma med. De 

upplevde att de största hindren för att kvinnors avancemang till toppen är mäns rädsla för 

kvinnor, eller deras problem med att hantera dem, samt mäns fördomar gentemot kvinnor 

(Ragins, Townsend och Mattis 1998 s. 30). Kvinnorna i min studie upplevde inte att män som 

grupp varit ett hinder i deras karriär utan de pratade om fåtalet män som stod ut från de andra. 

Även om de stött på män med könsfördomar så upplevde de att större delen av sina manliga 

kollegor bemötte dem som jämlika. När kvinnorna talar om hur de tacklat dessa problem var 

de överens om att ett bra självförtroende var grunden. Genom att kvinnorna var trygga i sig 

själv kände de inget behov av att ens bemöta nedvärderande könsstereotypiska kommentarer 

utan målet vara att de inte skulle få ta energi eller tid ifrån dem. De kände heller inte att de 

varit tvungna att anpassa sitt ledarskap till dessa fåtalet män   

5.3 Bra prestationer och hög kompetens 

Tidigare forskning visar att en prestation av högsta kvalité upplevs som avgörande för kvinnor 

när de vill klättra i karriären (Schlossers 2001 s. 71). Att hela tiden överstiga de förväntningar 

som finns är också en strategi som kvinnor använt sig av för att bryta sig igenom negativa 

könsstereotyper. Detta kunde ske genom att de arbetade hårdare än sina kollegor eller genom 

att de utvecklade unika kompetenser (Ragins, Townsend och Mattis 1998 s. 29-31).  
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Samtliga kvinnor i denna undersökning lyfte fram sin egen kompetens när framgångsfaktorer 

diskuterades. De upplevde, precis som kvinnorna i tidigare pressenterade studier, att de 

uppnått den position de besitter idag tack vare bra prestationer och hög kompetens. Kvinnorna 

kände att de var kompetenta nog för att besitta en chefsposition och de hade även reflekterat 

över vilka egenskaper som de tror uppskattades mest i deras ledarskap. Generellt var de 

överrens om vilka egenskaper som var betydande men la olika stor vikt vid de olika 

karaktärsdragen. Samtliga kvinnor upplevde att de var flexibla och hade en empatisk sida utan 

att de för den delen var mesiga eller lät sig köras över av andra. Tydlighet, ödmjukhet, 

lyhördhet och engagemang var andra viktiga delar i deras ledarskap. Att ha ”skin på näsan” 

eller ”vassa armbågar” var också något som upplevdes som viktigt, framförallt av de tre äldre 

kvinnorna i studien Helen, Karin och Eva.  

Utan lite skin på näsan skulle man bli helt knäckt. De är ju små saker hela tiden, man 

ifrågasätts. Man ska ju kunna stå för de beslut man tagit också. Att man känner: jag 

kan faktisk de här, ni kanske inte ser hur det här ska fungera, men jag går i god för 

att det komma bli bra... 

(Eva) 

Intressant är att kvinnornas uppfattning om vilka delar i deras ledarskap som varit viktiga för 

att kunna avancera i yrkeslivet inte är en ensidig beskrivning av de klassiska agentic 

attributen, utan snarare en blandning av både agentic och communal attribut. Att vara tydlig, 

engagerad, och ha skin på näsan är de egenskaper som ofta går in i kategorin agentic medans 

att vara lyhörd, empatisk och flexibel tillfaller gruppen communal. Agentic attribut brukar 

kopplas ihop med ledarskap men kvinnorna i studien betonade vikten av att både vara mjuk 

och hård i sitt ledarskap. 

De tre äldsta kvinnorna hade även erfarenheter av att deras prestationer överraskat deras 

manliga kollegor. Kvinnorna upplevde att deras insats bemöttes med oförtjänt mycket beröm. 

De kunde hända att cheferna som va män överöste en med beröm när man 

egentligen bara gjort sitt jobb. Jag har svårt att se att de skulle hända om jag skulle 

varit man och gjort samma jobb. 

(Karin)   

Det som Karin beskriver kan tolkas med hjälp av Role congruity theory. Eftersom att 

ledarskap generellt kopplas ihop med agentic attribut och kvinnor med communal attribut så 

blir kvinnor och ledarskap inte förenligt. Det oförtjänta berömmet som Karin beskriver kan 
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vara ett resultat av de fördomar som finns om kvinnor som ledare. När kvinnor presterar bra 

som ledare kan den förvåning som kvinnorna beskriver uppstå eftersom kvinnornas goda 

prestationer inte är förväntade. 

Enligt role congruity theory så kan skillnaden mellan den stereotypa uppfattningen om vad 

kvinnor som grupp är och vad en chefsbefattning innebär, leda till uppfattningen att kvinnor 

inte klarar av arbetet på ett effektivt sätt (Eagly och Karu 2002 s. 588-589). Detta kan vara en 

förklaring till hur kvinnorna i min studie blir bemötta. Eftersom kvinnorna inte anses klara av 

chefsrollen lika bra som män blir omgivningen förvånad när kvinnorna presterar samma 

resultat som skulle förväntas av en man på samma position. Intressant är att i min studie så 

upplever inte kvinnorna att de har fått jobba hårdare än männen för att få uppskattning så som 

tidigare studier visat (Ragins, Townsend och Mattis 1998 s. 29-31). Den uppskattning 

kvinnorna fått ska dock inte bara ska ses som positiv eftersom det grundar sig på en 

uppfattning att kvinnor i chefsposition inte kan prestera lika bra som män.  

Fyra av fem kvinnor angav att de inte haft som mål att besitta den chefsposition de har idag 

utan att det ”bara blivit så”. Den femte kvinnan hade skapat en målbild senare i karriären, ett 

år innan hon fick dagens jobb, efter att hon fått höra av sin chef att hon var aktuell för posten.  

Jag skulle inte bli chef. Jag tog bara successivt nästa steg hela tiden. 

(Sara) 

 

En kompis sa åt mig: kan inte du också börja på jobba på NN (Karins nuvarande 

arbetsplats, författarens anm.). Nä tänkte jag, det lät ju mossigare än mossigast. Men 

nu 16 år senare står jag här. 

(Karin) 

 

Dessa två citat är beskrivande för hur kvinnorna planerat, eller snarare inte planerat sin 

karriär. Samtliga kvinnor hade nått dagens chefsposition genom att de erbjudits tjänsterna 

eller uppmuntrats söka dem, antingen av kollegor eller överordnande chefer. Ingen utav dem 

hade sökt tjänsterna på eget initiativ utan de hade bara ”dykt upp”. Detta skiljer sig från 

tidigare pressenterade studier där kvinnorna haft tydliga mål och strategier för att avancera i 

karriären (Ragins, Townsend och Mattis 1998 s. 29, Schlossers 2001 s. 68-69).  
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En del i att prestera bra kopplades ihop med vikten av att vara motiverad och ”brinna” för det 

man gör. Det handlade inte om en drivkraft i syftet att bli chef eller besitta en viss position, 

utan om en vilja att prestera bra, utvecklas och motivera sina underanställda. Därför ställde 

kvinnorna sig positiva och motiverade till de nya utmaningarna som kom i erbjudandet om ett 

chefskap. 

6. Diskussion 

Anledningen till att denna studie genomförts var att jag ville undersöka den kunskapslucka 

som finns om kopplingen mellan kön och ledarskap i organisationers lägre hierarkiska nivåer 

(Keisu 2009 s. 4). Jag ville även bidra till att fokus flyttas från kvinnors hinder i yrkeslivet till 

deras möjligheter. Kvinnorna i studien är verksamma inom olika branscher och naturligtvis 

kan det finnas skillnader mellan kvinnor inom olika fält i hur de upplever framgångsfaktorer. 

Syftet har dock inte varit att belysa skillnader mellan branscherna, utan avsikten med studien 

var att lyfta fram kvinnliga mellanchefers berättelser om vilka faktorer som varit viktiga för 

deras framgång i yrkeslivet och analysera detta ur ett socialpsykologiskt genusperspektiv. 

Resultatet visar att praktisk hjälp med hushållssysslor och barn upplevdes som avgörande för 

att kvinnorna hade kunnat avancera i karriären och lägga ner den tid som krävdes av 

chefsrollen. Med hjälp av Hirdmans teorier om genussystem och genuskontrakt så gjordes 

tolkningen att kvinnorna påverkas av samhällets genussystem där förväntningar på hur män 

och kvinnor ska agera gör det mindre acceptabelt för kvinnan att satsa på karriären eftersom 

hon historiskt sett har haft det största ansvaret för hem och familj. Resultatet visar att 

kvinnorna uppskattar männens åtagande i hemmet trots att fördelningen av arbetsuppgifter 

inte är jämn vilket kan bero på att de lever efter ett genuskontrakt där kvinnan har det största 

ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet. Tidigare studier visar också att kvinnor som 

avlastas i hemmet kan fokusera mer på sitt arbete, vilket de upplever som viktigt för att kunna 

göra karriär och samtidigt få familjelivet att fungera (Cheung och Halperns 2010 s. 186-187).  

Kvinnorna la även stor vikt vid stöd och uppmuntran från den närmsta omgivningen. 

Framförallt under svåra och krävande tider upplevdes uppmuntran från vänner, partners, 

kollegor eller släkt- och familjemedlemmar som betydelsefullt. Även om kvinnorna upplevde 

att deras familj var den största källan till ny energi så fanns det en uppskattning till 

överordnande chefer för deras flexibilitet och förståelse för kvinnornas olika prioriteringar i 
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livet. De upplevde att de haft och har chefer som varit ett bra stöd och gjort det möjligt att 

kombinera yrkesliv och familjeliv. 

Alla respondenter ansåg sig ha ett bra självförtroende och uttryckte vikten av att ha ett bra 

självförtroende i rollen som chef. För kvinnorna betydde det att de hade en stark tilltro till sin 

egen förmåga, modet att säga nej och sätta gränser till både över- och underordnade men 

också modet att anta nya och utmanande uppgifter. Samtliga kvinnor hade upplevt hinder eller 

svårigheter i arbetslivet och poängterade att en grundtrygghet i sig själv som yrkeskvinna var 

viktigt för att överkomma dessa hinder och kunna avancera i karriären. Ett bra självförtroende 

resulterade i en glädje och positiv inställning inför nya uppgifter.  

Samtliga kvinnor lyfte fram sin egen kompetens när framgångsfaktorer diskuterades. De 

upplevde att de uppnått den position de besitter idag tack vare bra prestationer och hög 

kompetens. Kvinnornas uppfattning av vilka delar i deras ledarskap som varit viktigt för att nå 

dagens position var en blandning av både agentic och communal attribut. Att vara tydlig, 

engagerad, och ha skin på näsan är de egenskaper som ofta går in i kategorin agentic medans 

att vara lyhörd, empatisk och flexibel tillfaller gruppen communal. Agentic attribut brukar 

kopplas ihop med ledarskap men kvinnorna i studien betonade vikten av att både vara mjuk 

och hård i sitt ledarskap.  

Dessa fyra teman (praktisk hjälp i hemmet, stöd och uppmuntran, självförtroende samt bra 

prestationer och hög kompetens) representerar de faktorer som kvinnorna själva upplevt varit 

viktigast för deras framgång i arbetslivet. Min studie ger stöd åt tidigare forskning på många 

punkter. De fyra teman som presenteras ingår alla i tidigare forskning om kvinnliga chefers 

framgångsfaktorer även om olika stor viktigt har lagts vid olika teman. En skillnad mellan 

min studie och tidigare forskning är att kvinnorna i min studie tar hjälp av sin familj för att 

utföra vardagens praktiska göromål medans kvinnorna i tidigare forskning även använder 

extern assistans i form av tillexempel städhjälp (Cheung och Halpern 2010 s. 186-187). Detta 

kan tänkas bero på att tidigare studier ofta gjorts i länder utanför Sverige där det kan vara 

vanligare att man använder sig av städhjälp. Tidigare forskning fokuserar också mycket på 

kvinnor på toppositioner vilket innebär att de har andra ekonomiska förutsättningar jämfört 

med kvinnorna i min studie som är chefer på mellannivå.  

En annan skillnad är att kvinnorna i min studie inte haft tydliga mål för att uppnå dagens 

position medans kvinnorna i tidigare forskning haft tydliga mål och strategier för att avancera 

i karriären (Ragins, Townsend och Mattis 1998 s. 29, Schlossers 2001 s. 68-69). En anledning 
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till detta kan vara att tidigare studier främst undersökt kvinnor på toppositioner och det kan ha 

krävts större målmedvetenhet från kvinnorna för att nå dit jämfört med kvinnorna i min studie 

som arbetar på mellanchefsnivå. Skillnaden kan också tänkas bero på att tidigare 

undersökningar gjorts på kvinnor i länder utanför Sverige som kanske inte har utvecklat 

samma acceptants till kvinnliga ledare.  

Ytterligare en skillnad är att kvinnorna i min studie inte har använt sig av mentorer för att 

uppnå dagens position. Att de skiljer sig mellan min undersökning och tidigare pressenterade 

studier kan bero på att kvinnorna i tidigare forskning som pressenterats har använt sig av 

mentorer för att navigera i organisationens toppskikt eftersom det funnits ett 

ojämlikhetssystem som hållit kvinnorna ifrån den absoluta toppen. Kvinnorna i min studie 

upplever inte att det funnits ett ojämlikhetssystem med kollegor som hindrat dem från att 

uppnå positionen som mellanchef, utan de kände snarare att det var tack vare sina kollegor 

som de besitter den position som de har idag. Det kan vara en anledning till att mentorer inte 

använts eller behövts. Kvinnorna i tidigare studier har varit chefer på toppnivå och upplevt 

sina kollegor som konkurrenter medans kvinnorna i min studie är chefer på mellannivå och 

har upplevt sina kollegor som stöttande och då kunnat använda sig av dem för att avancera i 

karriären.  

Genus och ledarskap är ett område som bör studeras ytterligare då det fortfarande finns 

områden som inte har täckts fullt ut. Min förhoppning är att fler och större studier om kvinnor 

på mellanchefsnivå görs så att fler generella slutsatser kan dras. Det vore även intressant med 

forskning som jämför skillnader mellan länder. Detta eftersom genuskontraakten ser olika ut i 

olika samhällen och påverkar synen på kvinnor och deras förutsättningar för att utöva 

ledarskap.  

Min studie har visat att en flexibilitet i både arbetsliv och familjeliv är viktigt för att kvinnor 

ska kunna göra karriär. Detta gör att frågan om vilka kvinnor som kan göra karriär i vilka 

branscher är intressant. Tidigare forskning har visat att alla kvinnor inte har samma 

förutsättningar för att integrera familjeliv med arbetsliv. Ensamstående mödrar utan socialt 

nätverk har inte samma chans till avlastning i hemmet som mödrar sammanboende med 

partners med ett stort socialt nätverk. Kvinnor utan barn kan antas behöva spendera ännu 

mindre tid i hemmet och får därmed mer tid till arbetet. Kvinnor sammanboende med partners 

har dessutom större inkomst (sett till att båda förvärvsarbetar) och kan därmed välja att köpa 

hushållsnära tjänster som avlastar dem i hemmet ytterligare. Olika branscher har också olika 
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förutsättningar gällande arbetstider och möjligheten till att arbeta hemma. Med tanke på detta 

skulle jag vilja se att ytterligare forskning görs som undersöker dessa faktorer i relation till 

chefsskap. 

Som jag tog upp i analysdelens inledning så har inte de underanställdas könssammansättning 

berörts i analysdelen eftersom kvinnorna själv inte reflekterat kring detta. Detta är något som 

jag tycker skulle varit intressant att undersöka men på grund av att uppsatsen skrevs under en 

begränsad tid så fanns det inte utrymme för att gå in djupare och undersöka detta. Det skulle 

däremot vara ett intressant uppslag för framtida forskning. Man kan tänka sig att kvinnor som 

har en övervägande del kvinnliga underanställda har andra upplevelser av framgångsfaktorer 

jämfört med kvinnor som har en övervägande del manliga anställda under sig. Det skulle vara 

intressant att följa kvinnliga chefer under en längre tid och se på vilket sätt medarbetarna och 

relationerna på arbetsplatsen spelar roll för hur framgångsrik kvinnorna kan bli.       

Vi har sett att det finns likheter i kvinnors erfarenheter av chefsskap oavsett bransch och med 

denna studie hoppas jag ha bidragit till att kvinnliga chefers styrkor och möjligheter har lyfts 

fram ytterligare. Det är viktigt att framhålla styrkor istället för svagheter för att kvinnor ska 

inspireras och våga tro på sin egen förmåga. Det kan även leda till att fler organisationer kan 

upptäcka fördelen med att ha lika stor del män som kvinnor på chefspositioner. I dagens 

Sverige är inte chefskapet jämställt och att sortera bort den kunskap som kvinnor sitter inne på 

är inte fördelaktigt för varken kvinnor, organisationer eller samhällen.  
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Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Isabell Larsson och studerar vid Umeå Universitet på Sociologiprogrammet. Jag är 

inne på min sjätte termin och ska snart börja skriva min C-uppsats. Jag planerar att skriva om 

kvinnliga chefers framgångsfaktorer med syftet att lyfta fram kvinnliga chefers egna 

berättelser om vad som lett till deras framgång i yrkeslivet.  

Min förhoppning är att du skulle vilja ställa upp på en intervju där vi pratar kring detta ämne. 

Intervjun kommer att spelas in och jag beräknar att den kommer att pågå i ca 1 timme. Jag 

garanterar full anonymitet och konfidensialitet då ingen annan än jag som intervjuare har 

tillgång till det inspelade materialet. Det kommer heller inte vara möjligt att identifiera 

enskilda personer vid resultatredovisningen eftersom inga personuppgifter eller namn kommer 

att finnas med. Om du väljer att ställa upp har du ändå friheten att när som helst dra dig ur 

undersökning. Intervjun kommer att ske på överrenskommen tid och plats. 

Jag hoppas att du vill vara med på en intervju och hör av dig till mig via mail eller telefon. 

Har du frågor angående studien är du naturligtvis också välkommen att ringa eller maila mig. 

Vänliga hälsningar 

Isabell Larsson 

070 XXX XX XX 

XXXX@gmail.com 

mailto:XXXX@gmail.com
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Introduktion – Om mig, studien samt etiska principer 

Dagens position – ansvarsområden m.m. 

Bakgrund – Vägen till dagens position, uppsatta mål 

Motgångar – och hur de tagit sig igenom dem 

Framgångsfaktorer 

Nätverk 

Bemötande 

Ledarskap 

 

 

 

 

 


