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Abstract 

The aim of this study was to examine how our way of doing gender affect female managers in 

the male-dominated IT organizations and how the female managers handle the consequences 

they entail. 

 

The study is based on a qualitative research approach where we gathered empirical data 

through semi-structured interviews. In this study, six respondents with varying experiences of 

management role within the IT organizations participated. The results are analyzed with the 

help of previous research and the theoretical framework which included Pierre Bourdieu's 

theory masculine domination and the West and Zimmerman's theory doing gender. 

 

In our study, we concluded that female managers in the male-dominated IT organizations feel 

the need to adapt to a greater degree than their male counterparts. As a result of the 

contradictions that exist in the female gender norms versus the role expectations placed on 

managers, who have a male character, women need to downplay their femininity, including 

by adjusting their language. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur könsskapande påverkar kvinnliga chefer inom 

den mansdominerade IT-branschen och hur de kvinnliga cheferna hanterar de konsekvenser 

dessa medför. 

 

Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats där vi samlat empiri genom 

semistrukturerade intervjuer. I studien deltog sex intervjupersoner med olika långa 

erfarenheter av chefsroll inom IT-branschen. Resultatet analyseras med hjälp av tidigare 

forskning och den teoretiska referensram som innehöll Pierre Bourdieus teori om den manliga 

dominansen samt West och Zimmermans teori doing gender.  

 

I vår studie kom vi fram till att kvinnliga chefer inom den mansdominerade IT-branschen 

upplever att de behöver anpassa sig i större grad än sina manliga motsvarigheter. Till följd av 

de motsättningar som finns i de kvinnliga könsnormerna kontra de rollförväntningar som 

finns på chefer, som har en manlig prägel, behöver kvinnorna tona ner sin kvinnlighet genom 

att bland annat anpassa sitt språk. 
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1 | Inledning 

I inledningen presenteras först en problembakgrund där vi bland annat beskriver kvinnliga 

chefer och deras arbetssituation som chef på en mansdominerad arbetsplats. Därefter 

presenteras undersökningens syfte, frågeställningar och slutligen begreppsdefinition, 

avgränsning, disposition och definition.  

1.1 Problembakgrund 

Den könsmaktsordning som råder i samhället och på arbetsmarknaden gör att kvinnor och 

män rangordnas olika och ges olika förutsättningar. Män har mer resurser i form av makt, 

status, pengar, politiskt inflytande vilket bidragit till att män också i större utsträckning 

innehar chefspositioner (Lipman-Blumen, 1976:17f). Det är djupt rotat i oss och därför svårt 

att sätta ord på just varför det är som det är. Vissa ting är associerade med manlighet och att 

andra benämns som ”typiskt kvinnliga” men riktigt hur det kommer sig är svårt att säga då det 

”alltid” varit så. Vid ordet chef är det av större sannolikhet att du föreställer en manlig gestalt 

snarare än en kvinnlig. Detta för att chef förknippas med makt och ledarskap, som i sin tur 

förknippas med manlighet (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011:154).  

 

Det talas ofta om att arbetslivet är en uppdelad marknad och för att förstå den 

könssegregerade arbetsmarknaden brukar man skilja mellan horisontell och vertikal 

segregering. Begreppet vertikal segregering syftar till att den fördelning som finns på kvinnor 

och män på olika positioner är ojämn. Kvinnor tenderar att återfinnas på lägre befattningar 

och inom mindre prestigefyllda jobb än män. Horisontell segregering å andra sidan syftar till 

den uppdelning som finns mellan kvinnor och män med olika typer av jobb och inom olika 

sektorer (Wahl m.fl., 2011:62). Den könssegregerade arbetsmarknaden innebär skillnader i 

arbetsvillkor för män och kvinnor. Lön, arbetstider, utvecklingsmöjligheter och utövande av 

makt och inflytande påverkas till kvinnornas nackdel (Wahl m.fl., 2011:62f)  
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Kvinnor är dock på väg uppåt mot högre befattningar och erhåller alltfler chefspositioner, 

även inom mansdominerade branscher (Lipman-Blumen, 1976:18). Kvinnor i chefspositioner, 

speciellt inom mansdominerade branscher, ställs dock inför utmaningar som deras manliga 

motsvarigheter slipper då bland annat kvinnornas auktoritet ifrågasätts (Due Billing, 

2006:112f). Forskning över tid pekar på att ord som vänlig, diplomatisk, stödjande och 

empatisk tillhör den socialt konstruerade stereotypen för kvinna. Männen däremot tillskrivs 

egenskaper som kraftfull, orädd, handlingskraftig, självsäker, strategisk, målinriktad och 

kompetent (Alvesson & Billing, 2011:53). 

 

En konsekvens av kvinnornas frånvaro inom chefspositionerna är att de kvinnor som väl är 

chefer blir representativa för övriga kvinnliga chefer. Framförallt blir kvinnliga chefer på 

mansdominerade arbetsplatser representativa för resterande kvinnor på arbetsplatsen och 

därför anses det ofta viktigt för de kvinnliga cheferna att vara presentabla. Gör de misstag 

sätter det negativ prägel på övriga kvinnors ledarskap, vilket inte är det samma för män då de 

är den primära normen av chef. Gör en man misstag är det ”mänskligt att göra misstag”, gör 

en kvinna misstag är det däremot ”typiskt kvinnor att göra så” (Wahl m.fl., 2011:153).  

 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vårt sätt att göra kön påverkar kvinnliga chefer 

inom en mansdominerad bransch. Mer specifikt vill vi bidra med mer kunskap om kvinnliga 

chefers upplevelser av könsskapande inom IT-branschen.  

 

- Hur upplever kvinnliga chefer könsskapandet inom den mansdominerade IT-

branschen? 

- Hur hanterar dessa kvinnliga chefer de praktiska följder könsskapandet medför? 
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1.3 Begreppsdefinition 

Kvinnlig chef: Med ”kvinnlig” menar vi person med kvinnligt kön; inte det beteende som kan 

uppfattas som stereotypiskt kvinnligt. Med chef avser vi kvinna med personalansvar över en 

arbetsgrupp.  

Mansdominerad bransch: Bransch där andelen män är över 70%.  

 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Det finns många mansdominerade branscher. Statistik från SCB visar att bland annat 

transportbranschen, bygg- och anläggningsbranschen samt elbranschen är kraftigt 

mansdominerade. Vi har dock valt att fokusera på en mansdominerad bransch. I vårt fall IT-

branschen, som enligt SCBs statistik också är mansdominerad. 79 % av de anställda inom IT-

branschen år 2014 var män (SCB, 2016). Anledningen till att vi valde att rikta in oss på IT-

branschen är att den fysiska styrkan inom denna bransch inte har någon avgörande betydelse 

för utförandet av arbetsuppgifter. 

 

 

 

1.5 Disposition 

I det första kapitlet presenterade vi vår inledning med en beskrivning kring problemområdet, 

vårt syfte, frågeställningar, begreppsdefinition samt valda avgränsningar. I det andra kapitlet 

beskrivs den tidigare forskningen kring det valda området. I det tredje kapitlet redogör vi för 

det teoretiska perspektivet där vi beskriver våra två olika teorier vilka är Bourdieus teori om 

den manliga dominansen, West & Zimmermans om doing gender samt homosocialitet och 

heterosocialitet. Vår metod beskrivs sedan i kapitel fyra och undersökningens analys och 

resultat i det femte kapitlet. I det sjätte kapitlet presenteras de slutsatser vi kommit fram till 

och i det sjunde och sista kapitlet en avslutande diskussion samt reflektion.  
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2 | Tidigare forskning 

I detta kapitel av uppsatsen redovisas en genomgång av tidigare forskning. Vi presenterar 

först vårt tillvägagångsätt i framtagandet av den tidigare forskningen. Därefter presenteras 

de utvalda forskningsartiklarna i valda teman. Våra valda teman är; kvinnor på 

mansdominerade arbetsplatser, kvinnliga chefer och hur kön görs. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning och reflektion av avsnittet. 

2.1 Tillvägagångssätt 

I detta kapitel kommer vi att redovisa det aktuella forskningsläget för kvinnor på 

mansdominerade arbetsplatser samt för kvinnliga chefer. Vi har använt oss av databaserna 

Sociological Abstracts och SAGE Journals i framtagandet av relevant forskning till det valda 

forskningsområdet. De sökord vi har använt oss av är; female managers, male-dominated, 

workplace; social construction, gender. 

 

 

 

2.2 Kvinnor på mansdominerade arbetsplatser 

Det finns studier som visar på att det är speciellt att vara kvinna på en mansdominerad 

arbetsplats. En sydafrikansk kvantitativ studie (Bothra Doret, 2016) som gjorts på kvinnor 

som arbetar inom gruvindustrin, visar på att män på mansdominerade arbetsplatser i större 

utsträckning ser kvinnor som ett hot mot deras makt och status relaterade till arbetet och är 

därför mer benägna till att driva bort kvinnor från arbetsplatsen. De utmaningar som kvinnor 

möter i sin yrkesroll på dessa typer av arbetsplatser skiljer sig därför från mäns. Utmaningarna 

kan bestå av exempelvis diskriminering och negativ attityd från sina manliga kollegor, som 

underskattar kvinnans förmåga att utföra samma arbete och de får kämpa för att accepteras av 

sina manliga kollegor. (Bothra Doret, 2016:258). 

 

Ovanstående studie visar också att även om kvinnorna upplever att de accepteras som en del 

av arbetslaget, utsätts de ändå för diskriminering. En del av diskrimineringen tog uttryck i 
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sexuella trakasserier och kvinnorna förväntades att ha en acceptans för dessa trakasserier då 

de befinner sig i en manlig jargong (Bothra Doret, 2016:258). Holmes (2000:163) menar att 

sexuella trakasserier är så pass vanliga ”skämt” på mansdominerade arbetsplatser och att de 

kvinnor som säger ifrån eller inte tar skämten lättsamt, riskerar att bli utfrysta från sina 

kollegor för att de ”inte kunde ta ett skämt”. Diskrimineringen och ojämlikheten mellan män 

och kvinnor syns även i bonusar, befordringar, möten och utvecklingsmöjligheter där 

kvinnors utvecklingsmöjligheter på arbetet inte är lika självklara som männens (Bothra Doret, 

2016:258). 

 

Den australiensiska studien Everyday experiences of sexism in male-dominated proffessions: 

A bourdieusian perspective (Powell & Sang, 2015) är en kvantitativ studie där 59 kvinnor och 

37 män intervjuades i syfte att undersöka ihållandet av den vardagliga sexismen och bristande 

jämställdheten på mansdominerade yrken. Studien visade att den rådande kulturen är så pass 

inpräntad och normaliserad att det i många fall inte reflekteras över varför kvinnor behandlas 

annorlunda eller exkluderas i olika sammanhang. Historiskt sett är det inte allt för många år 

sedan kvinnorna fick börja arbeta, mycket har hänt de senaste 100 åren. Många äldre män 

lever kvar i de konservativa tankebanorna om att kvinnorna inte passar in på de stereotypiskt 

”manliga” yrkena (Powell & Sang, 2015:2). För att de yngre männen på arbetsplatsen ska 

accepteras av de äldre och bli ”en i gänget” tar de efter de äldres åsikter och stämmer in på 

bland annat sexistiska och kränkande skämt om sina kvinnliga medarbetare. Detta gällde dock 

inte enbart männen, utan kvinnliga medarbetare började även de att särbehandla sina 

kvinnliga kollegor (Powell & Sang, 2015:3f).  

 

Ovanstående kan kopplas till att organisationskulturer till hög grad präglas av homosocialitet, 

vilket i detta fall innebär att män orienterar sig mot andra män. Konsekvensen av 

homosocialitet i organisationer blir att kvinnor utesluts, oftast med avseende på 

organisationers maktpositioner (Wahl 2011:140). Powell och Sangs studie (2015) visar även 

på att kvinnor inom mansdominerade yrken upprepade gånger utesluts från informella samt 

formella möten med möjlighet till networking. Sådan uteslutning leder till att kvinnor inom 

teknik, konstruktion och andra mansdominerade yrken får mindre socialt kapital inom 

branschen till skillnad från sina manliga kollegor (Powell & Sang, 2015:8).  
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2.3 Kvinnliga chefer 

Studier visar att även då acceptansen av kvinnliga chefer under de senaste decennierna ökat, 

finns fortfarande negativa attityder kvar gentemot dem. 

Elesser och Levers (2011) omfattande kvantitativa studie med över 60 000 respondenter 

undersökte skillnader i uppfattning bland anställda om sin nuvarande chef, beroende på om de 

var män eller kvinnor. Resultatet visade att det inte fanns några signifikanta skillnader i hur de 

manliga och kvinnliga cheferna uppfattades av sina anställda. Däremot visade studien på att 

respondenterna hade olika fördomar gentemot kvinnliga och manliga chefer, där de manliga 

cheferna premierades med mer fördelaktiga egenskaper (Elesser & Lever, 2011:1556). 

Studien visade att en liten majoritet på 56% av respondenterna inte hade några preferenser 

gällande kön på en chef. Av de som föredrog en chef av ett visst kön var en manlig chef det 

mest förekommande (Elesser & Lever, 2011:1572). 

 

Elesser och Lever fann att de respondenter som hade erfarenhet av kvinnliga chefer var 

mindre benägna att föredra manliga chefer än de som aldrig haft en kvinnlig chef. En 

majoritet av dem som för närvarande rapporterade till en kvinnlig chef föredrog dock 

fortfarande en manlig chef.  Respondentkategorierna visade dock en signifikant majoritet som 

föredrog manliga chefer över kvinnliga chefer (Elesser & Lever, 2011:1573). Anledningen till 

att respondenterna föredrog manliga alternativt kvinnliga chefer bottnade i könsstereotypa 

skillnader på könen; kvinnliga chefer föredrogs för sin empati och sin förståelse. De mest 

anmärkningsvärda skillnaderna, enligt Elesser och Lever, vid åsikterna gällande manliga eller 

kvinnliga chefer fanns i den extremt negativa uppfattningen om kvinnliga chefer. Åsikterna av 

en kvinnlig chef var, för det mesta, positiva karaktärsdrag associerade med kvinnliga chefer. 

Argumenten för att föredra en manlig chef fokuserade på de negativa karaktärsdrag som var 

förknippade med kvinnliga chefer. Många av argumenten riktades mot kvinnors inkompetens 

i en ledarposition och avslöjade att vissa fortfarande har grova fördomar om kvinnors förmåga 

att vara chef på en arbetsplats (Elesser & Lever, 2011:1573). 

 

Kvinnor på högre maktpositioner hamnar ofta i en minoritetsposition då mannen är den 

primära normen för chef. Att vara en kvinnlig chef innebär en synlighet som kan vara såväl 

positiv som negativ. Genom att man utmärker sig med sin könstillhörighet har kvinnor lätt att 

få den uppmärksamheten man önskar. Uppmärksamheten kan dock också bli för mycket och 

leda till att man känner sig iakttagen och pressad. Många kvinnliga chefer upplever en negativ 
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stress av att de känner sig tvingade att prestera mer än vad som är nyttigt. Detta har att göra 

med att det inte räcker med att de ska kunna stå för vad de själva gör, utan också representera 

”kvinnliga chefer” överlag och samtidigt motbevisa fördomar om att kvinnor inte är 

kompetenta nog (Thomsson & Elvin-Nowak, 2003:207f; Wahl m.fl., 2011:159). Känslan av 

att behöva vara en förebild för andra kvinnor är också något som kvinnliga chefer upplever. 

Kvinnliga chefer upplever att de riskerar att förstöra för andra kvinnor som vill nå deras 

position om de själva utövar ett dåligt ledarskap och utför ett dåligt jobb. Om det redan finns 

flera kvinnliga chefer på företaget blir det givetvis lättare att vara kvinnlig chef men på högre 

positioner är dock ensamheten en naturlig del av arbetet då det inte är så vanligt med kvinnor 

på de positionerna (Thomsson & Elvin-Nowak, 2003:208).  

 

Studier visar att kvinnor har större sannolikhet att befordras till chefspositioner snarare än att 

rekryteras till dem. Detta kan kopplas till ovanstående då kvinnor i många fall måste bevisa 

sig själva som värdiga till positionen som chef genom att bland annat bekämpa de fördomar 

som finns mot just kvinnliga chefer. Kvinnor anställs därför till lägre positioner för att sedan 

klättra i hierarkin, tillskillnad från männen som får chansen att börja på toppen från start 

(Elesser & Lever, 2011:1575). 

 

Kaiser och Spaldings studie Do women who succeed in male-dominated domains help other 

women? The moderating role of gender identification (2015) är en amerikansk studie av 

kvantitativ ansatts som undersökte om kvinnliga chefer inom mansdominerade yrken hjälper 

andra kvinnor att lyckas i karriären. Denna studie visar på heterosocialitet, vilket innebär 

motsatsen mot homosocialitet, det vill säga att kvinnor orienterar sig mot andra män (Wahl 

2011: 124). Man kan ju tycka att kvinnor som lyckats nå chefspositioner bör stötta andra 

kvinnor i sin resa upp i hierarkin på grund av dess underrepresentation, men så är inte fallet. 

Kaiser och Spaldings studie visar på att kvinnliga chefer är mer hjälpsamma mot kvinnor av 

”lägre rang” än de kvinnor med mer kunskap. Liksom männen känner sig de kvinnliga 

cheferna sig hotade av framgångsrika kvinnor och vill inte att de ska konkurrera med deras 

stolthet (Kaiser & Spaldings 2015:603f). Det är vanligt att kvinnor i chefspositioner 

symboliseras med manlighet då rollen som chef förknippas med makt, ledarskap och mod, 

som är stereotypiskt manliga egenskaper. Kvinnorna i chefsposition vill självklart behålla sin 

ledande roll och faller därav även de in i heterosocialitetskulturen just på grund av att mannen 

är den primära normen för chef  (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011:154). 
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2.4 Hur kön görs  

Den amerikanska studien Occupational Segregation of Women on the Great Plains (2000) är 

en kvantitativ studie som undersökte kvinnors sysselsättning i USA. Studiens resultat visade 

att majoriteten av de lönearbetande kvinnorna hade anställningar inom kvinnodominerade 

yrken, som var mindre belönade än de mansdominerade branscherna. År 2000 var nästan 

hälften av lönearbetarna i USA kvinnor, vilket är en stor procentuell ökning jämfört med hur 

fördelningen såg ut för ett tiotal år sedan (May & Watrel, 2000:169f). Kanske är det då inget 

konstigt med att det bildats kvinno- samt mansdominerade arbetsplatser då det finns 

biologiska skillnader mellan kvinnor och mäns styrkor och fördelar. Vissa är mer lämpade åt 

en viss typ av arbete än andra. Exempelvis visade tabellerna från respondenternas svar att 

kvinnor i högre grad arbetade med barnomsorg, något som enligt respondenterna inte ansågs 

konstigt. De högre chefspositionerna var dock överrepresenterade av män (May & Watrel, 

2000:176f). Studien visade även att könsyrkessegregationen och de konservativa åsikterna om 

de stereotypiska yrkena utifrån könstillhörighet minskade bland yngre (May & Watrel, 

2000:183). 

 

Utöver den minoritetsposition kvinnor riskerar att hamna i på ledande positioner riskerar de 

även att bli utsedda till alibi för företagets jämställdhetssatsningar (Thomsson & Elvin-

Nowak, 2003:210). De få kvinnor som finns på styrande positioner upplever inte att de möter 

vare sig glastak eller motstånd, de upplever snarare att de är efterfrågade och undrar över 

varför de ska vara med i varje sammanhang. För företaget är det viktigt att kvinnor visas upp i 

styrande grupper och det är oviktigt om det är samma kvinna som visas upp. De kvinnor som 

tagit sig upp i företagshierarkin ses även som ett bevis för att det inte är företaget som hindrar 

detta och att det är möjligt (Thomsson & Elvin-Nowak, 2003:210f). 

 

”Kvinnligt ledarskap” är något som talas om när det görs aktiva försök att få in flera kvinnor 

på ledande positioner. Genom att tala om ”kvinnligt ledarskap” antyder man dock att det 

handlar om något annat än ”vanligt ledarskap, alltså ”manligt ledarskap”. Kvinnliga chefer 

måste förhålla sig till stereotypa bilder av kvinnor som bland annat moderliga och 

omhändertagande (Thomsson & Elvin-Nowak, 2003:211). Kvinnliga chefer förväntas även 

vara bra på att hantera relationer och vara sociala och empatiska i sitt ledarskap. Om den 

kvinnliga chefen inte är mer empatisk än sina manliga kollegor döms hon hårt alternativt får 

sin ledarroll ifrågasatt om hon som kvinna bidrar med något annat än en man. Tankegångarna 
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kring ”kvinnligt ledarskap” är fulla av egendomliga resonemang och fördomar och de krav 

som ställs på kvinnliga chefer är i många fall annorlunda än de krav som ställs på män 

(Thomsson & Elvin-Nowak, 2003:212; Wahl m.fl., 2011:159). 

 

Det finns få studier som visar på att kvinnor och män har olika ledarstilar. De faktiska 

skillnaderna mellan kvinnors och mäns ledarstilar har mest att göra med att de är chefer inom 

olika sektioner i samhället. Att vara chef inom socialförvaltningen eller barnomsorgen ställer 

rimligtvis andra krav än att vara chef för till exempel ett industriföretag (Thomsson & Elvin-

Nowak, 2003:212). Att kvinnliga chefer förväntas vara ”kvinnliga” är något som kan leda till 

problem och konflikter eftersom allt kvinnor inte vill agera på det förväntade sättet. Många 

kvinnor fastnar på mellanchefsnivå och upplever att de behöver tala två språk; ett med 

kvinnorna de är chef över och ett helt annat med männen som är över dem eller på samma 

nivå. Förväntningarna kan också bli till problem då det tycks vara omöjligt för de kvinnliga 

mellancheferna att ta sig vidare till högre ledarskapsnivåer (Thomsson & Elvin-Nowak, 

2003:212f). 

 

 

 

2.5 Sammanfattning 

Med anledning av vårt syfte och våra frågeställningar samt med bakgrund i den tidigare 

forskningen har vi funnit det intressant att göra en kvalitativ studie som undersöker kvinnliga 

chefers upplevelser av könsskapande inom en mansdominerad bransch.  

 

Den tidigare forskningen påvisar att kvinnor som chefer frekvent ses som en avvikelse från 

den mansnorm som råder på ledande positioner. Vi ser en röd tråd om den generella åsikten 

kring kvinnor i chefspositioner. Ovanstående studier visar att kvinnor ses som mindre 

kompetenta och fördomar kring manligt kontra kvinnligt ledarskap borde således påverka de 

kvinnliga chefernas upplevelser, vilka vi är intresserade av att ta del av. 
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3 | Teoretisk referensram 

I kapitel tre ges en presentation av våra valda teorier och de tillhörande teoretiska 

begreppen. Teorierna och de teoretiska begreppen kommer användas i uppsatsen för att 

analysera det empiriska materialet. Begreppen och teorierna kommer att redovisas i följande 

ordning; den manliga dominansen, doing gender samt homosocialitet och heterosocialitet. 

3.1 Den manliga dominansen 

Den franske sociologen Pierre Bourdieu har gett sig in i den feministiska debatten med sin 

bok Den manliga dominansen (1999) som handlar om mäns makt över kvinnor. Bourdieu 

skriver i sin inledning att anledningen till att han skriver om dominansförhållandet mellan 

könen är att hans egen forskning lett honom till det. Hur den ojämlika tillvaron mellan könen 

anses vara naturlig och hur den orättvisa ordningen upprätthålls genom historiens gång är 

något han förundras över (Bourdieu, 1999:11). Två grundläggande begrepp som är centrala i 

hans teori är symboliskt våld och bekönat habitus; könshabitus. 

 

Bourdieu beskriver mansdominansen som ytterst motståndskraftig. För att kunna häva 

dominansen går det inte att enbart bryta upp det doxiska och ändra på habitus, utan att ändra 

på de samhällsförhållanden som skapar dem (Bourdieu, 1999:119). Dessa strukturer går inte 

att förändra om man inte förhindrar individers förmåga att återskapa dem. 

Dominansförhållandet mellan kvinnor och män upprätthålls överallt i de sociala rummen; 

inom familjen, i skolans värld och arbetet, i mediernas fält och egentligen överallt i samhället. 

En verkligt relationell syn på dominansförhållandet mellan män och kvinnor leder därför till 

att föreställningen av “det evigt kvinnliga” slås i bitar och att det varaktiga i 

dominansrelationens struktur mellan män och kvinnor bättre framträder. Motsatsförhållandet 

mellan den manliga och det kvinnliga är djupt rotad i strukturen och kropparna och kan därför 

inte avskaffas genom en “magisk” performativ handling (Bourdieu, 1999:119). 
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3.1.1 Symboliskt våld 

Som ett sätt att förklara hur bland annat denna orättvisa maktfördelning mellan könen 

fortsätter att reproduceras och varför den manliga dominansen är den mest orubbliga och 

uthålliga dominansformen har han myntat ett av sina grundläggande begrepp symboliskt våld.  

Begreppet applicerar han på de genusstrukturer som råder i samhället (Bourdieu, 1999:47). 

 

Begreppet symboliskt våld definierar Bourdieu (1999:11) som: 

/…/ ett milt, omärkligt våld som offren inte ser och som huvudsakligen 

utövas på rent symbolisk väg, via kommunikation och kunskap, eller, 

närmare bestämt, via misskännande, erkännande och i extremfallet 

känslor. 

 

Då det manliga könet generellt är fysiskt starkare än det kvinnliga, har det manliga setts som 

det dominerande och på så vis har de kroppsliga skillnaderna blivit resultatet av en historisk 

differentieringsrelation (Bourdieu, 1999:77f). Den manliga dominansens styrka kommer dock 

från det symboliska våldet, som varken syns eller känns av dess offer, inte av att den utövas 

genom fysiskt våld – även om det också görs (Bourdieu, 1999:48). 

 

Det symboliska våldet innebär att de dominerade, för att överhuvudtaget kunna tänka en 

tanke, är hänvisade till de dominerande gruppernas tankestrukturer, själva anammar deras sätt 

att tänka då alla andra sätt är otänkbara. Den androcentriska, manscentrerade, föreställningen 

framstår därför som neutral och resulterar i att den manliga ordningen inte behöver 

legitimeras. Genom att de dominerade är hänvisade till de tankestrukturer som är konstruerade 

ur de dominerandes perspektiv på dominansförhållandet fortsätter samhället att bekräfta den 

manliga dominans som skapat den (Bourdieu, 1999:47). 

 

 

3.1.2 Könshabitus 

Könshabitus är en vidareutveckling av Bourdieus teoretiska begrepp: habitus. Han definierar 

habitus som det system av dispositioner en individ har som tillåter henne att handla, tänka och 

orientera sig i den sociala världen. Dessa system av dispositioner är resultat av erfarenheter, 

kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka som ristas in i individers kroppar och sinnen. 

Bourdieu menar att könshabitus är ett resultat av det symboliska våldet och beskriver detta 
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som de internaliserade tankemönster individer anammat som framställer kvinnor som 

underordnade männen (Bourdieu, 1999:13). 

 

För att skapa könshabitus krävs en detaljerad social uppfostrings- och utbildningsprocess av 

vad som anses vara ”manligt” respektive ”kvinnligt”. Könshabitus, menar Bourdieu, är 

resultatet av ”ett långt kollektivt arbete med att socialisera det biologiska och biologisera det 

sociala” och detta får de naturaliserade och socialt konstruerade könsskillnaderna framstå som 

naturliga (Bourdieu, 1999:13). Bourdieu menar vidare att det måste ske ett förkroppsligande 

av de relationer som bygger på en hierarkisk uppdelning, en ”somatisering av de sociala 

dominansförhållandena”, för att de två könshabitus ska uppfattas som naturliga (Bourdieu, 

1999:36). 

 

 

 

3.2 Doing gender 

”Man föds inte till kvinna, man blir det.” Så beskriver författaren till den feministiska 

klassikern Det andra könet den sociala och kulturella aspekten av kön (de Beauvoir, 

1995:162). En artikel som varit utgångspunkt i många diskussioner som berört doing gender-

teorin, både empiriska och teoretiska, är Candace West och Don H. Zimmermans Doing 

gender (1987). West och Zimmerman ses som pionjärer inom området och menar att kön inte 

är en rad karaktäristiska egenskaper eller en roll vi spelar. Kön är snarare en form av social 

praktik som ger intrycket av att vara naturlig. Kön både skapar och skapas av social handling i 

all mänsklig interaktion och genom att studera kön blir de fenomen, som praktiken gjort 

osynliga, synliga (West & Zimmerman, 1987:129).  

 

Att göra kön innebär att skillnad görs mellan män och kvinnor. Skillnaderna är alltså inte 

biologiska eller av naturen givna, utan något som skapas i social interaktion och som sedan 

ses som ett slags bevis för att de skulle vara naturliga (West & Zimmerman, 1987:137). För 

att exemplifiera hur dessa skillnader får praktiska följder och hur dessa i sin tur hjälper till att 

bekräfta föreställningarna om könens olikheter används Erving Goffmans begrepp gender 

display; iscensättande av könstillhörighet (West & Zimmerman, 1987:126). En av 

konsekvenserna för iscensättandet av könstillhörighet är åtskillnaden på toaletter för män och 

kvinnor. Män och kvinnor påstås ha olika behov och utifrån dessa skapas skillnader och 
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åtskillnader dem emellan. Dessa bygger dock inte på någon naturlig grund mellan könen då 

det är samma sak vi gör, hur vi gör är däremot socialt konstruerat och inte något naturgivet. 

De här skillnaderna skapar dock i förlängningen en föreställning om att de skulle vara 

naturliga och att det därför är nödvändigt att vi separerar kvinnor och män då de sägs ha olika 

behov (West & Zimmerman, 1987:137). 

 

Den hierarkiska sociala ordning vi har idag, med mäns överordning och kvinnors 

underordning, hittar sin legitimitet i föreställningen om att skillnaderna mellan könen skulle 

vara naturliga. Dess fortlevnad legitimeras så länge vi tror att ordningen skapats utifrån 

naturliga förutsättningar (West & Zimmerman, 1987:146). Den sociala konstruktionen av kön 

producerar och reproducerar gränser kring könskategorier som i sin tur legitimerar vilka val, 

beteenden och gränser individen måste hålla sig inom i sin könskategori för att inte ses som 

avvikande och bli ifrågasatt. Att göra kön innebär därför inte bara att forma sig efter de 

normativa föreställningarna kring maskulinitet eller femininitet utan också att förhålla sig till 

det beteende som avviker från det normala. Det är med andra ord omöjligt att inte göra kön. 

Oavsett om någon följer normen för hur en man respektive en kvinna bör vara, eller om man 

avviker från dessa föreställningar, gör vi kön och detta kommer vi att fortsätta med det så 

länge vi delar in individer i könskategorier (West & Zimmerman, 1987:136). 

 

 

3.2.1 Kön i organisationer 

På samma sätt som kön görs i alla sociala relationer och interaktioner i samhället produceras 

och reproduceras kön även i organisationer. Thomsson och Elvin-Nowak menar att idéer och 

tankar med klart maskulin bas dominerar hela näringslivet och att den som vill bli 

framgångsrik i näringslivet bör föra kroppen som en man (Thomsson & Elvin-Nowak, 

2003:203). Både män och kvinnor är medvetna om att det är männens sätt som präglar hur en 

ska tala, vad en får säga och när en ska säga det och gör därför sitt bästa för att agera korrekt 

när de vill röra sig uppåt i hierarkierna.  (Thomsson & Elvin-Nowak, 2003:204). 

 

Mäns överordning och kvinnors underordning syns även i många organisationer, som präglas 

av män upptill i den organisatoriska hierarkin och kvinnor nertill. Förklaringen till denna 

fördelning anses ha sin naturliga grund i att kropparna har olika förutsättningar och anses 
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passa till olika saker och vissa stereotypiskt manliga och kvinnliga egenskaper anses passa 

bättre till olika saker (Wahl m.fl., 2011:62).  

 

För den som är chef gäller det att kunna kommunicera med dem som ska utföra de sysslor 

som beordras dem, därför ger det en trygghet och säkerhet att omge sig med personer som 

uttrycker sig på samma sätt som en själv. Att som chef att kunna ingå i den chefskultur som 

finns i samhället är särskilt viktigt och för att platsa gör sig cheferna så lika varandra som 

möjligt (Thomsson & Elvin-Nowak, 2003:205). Chefer tenderar att skapa ett gemensamt 

språk, gemensamma intressen och livsstilar för att passa in i denna chefsmall och ser sig om 

efter efterföljare som liknar dem själva. Detta leder till att kvinnor har svårt att komma in på 

chefspositionerna då de beter sig på andra sätt och är vana att tala på andra sätt än män då de 

ingått i delvis andra sammanhang, där det varit viktigt att behärska andra sätt att kommunicera 

(Thomsson & Elvin-Nowak, 2003:205). 

 

Sett till ledarskap finns det en motsägelse i att vara kvinna och chef då våra föreställningar om 

ledarskap är präglade av våra föreställningar av manlighet (Wahl m.fl., 2011:170). Den 

tydliga maskulina symboliken som finns förknippad med ledarskap medverkar till att det 

ständigt kliver in nya män, men få kvinnor, i näringslivets toppar (Thomsson & Elvin-Nowak, 

2003:204). 

 

 

 

3.3 Homosocialitet och heterosocialitet 

Den segregering som råder i västvärlden inom arbetslivet sammanfattar den segregering som 

även återfinns i samhället (Lipman-Blumen 1976:15). Homosocialitet är ett begrepp som 

främst kommit att användas till att förklara mäns relationer och relaterande till andra män och 

hur det kan kopplas till den mansdominans som existerar på i framför allt ledande positioner i 

samhället. Enkelt uttryckt innebär homosocialitet att endast personer av ett kön deltar, eller 

kraftigt dominerar, i vissa sociala sammanhang och begreppet används för att beskriva hur 

människor identifierar sig med, och orienterar sig mot andra som liknar en själv. Begreppet 

har sedan utvecklats inom könsforskningen för att förklara hur män relaterar till, söker sig till 

och förstår sin sociala position i förhållande till andra män. Kvinnor blir uteslutna ur dessa 

sociala sammanhang; dels för att inte störa den ofta ganska intima kulturen, och dels för att de 



15 
 

utifrån etablerade maktordningar inte har de ekonomiska, sociala och politiska resurser som 

anses göra det värt att dra in dem i umgänget (Lipman-Blumen 1976:23; 1976:30). 

 

Homosocialitet kan få effekter i rekryteringsprocesser eller vid utnämningar till exempelvis 

styrelser. Män får fördelar av att söka sig till och efterlikna andra män och tenderar därför att 

välja ut fler män till sin grupp eller omgivning. Inom organisationsforskning visas hur ett fåtal 

kvinnors närvaro i ett manligt homosocialt sammanhang blir väldigt synlig, och att det gör att 

kvinnors utmärkande drag starkt betonas. För kvinnor som vill nå viktiga positioner blir den 

logiska strategin istället att betona att de bidrar med något annorlunda (Wahl, m.fl., 

2011:122f) 

 

Grundläggande för förståelsen av homosociala processer är att de kännetecknas av både 

inkludering och exkludering. Mäns homosociala relaterande till andra män får konsekvensen 

att kvinnor, men också vissa män, exkluderas. För att inkluderas i den homosociala 

gemenskapen är det viktigt att bidra med något som höjer gruppens status, därför hamnar de 

som inte kan det utanför gemenskapen. På så sätt kan homosocialitet förstås som ett system av 

gåvor och gengåvor män emellan som tjänar till att öka gruppens makt och status (Lipman-

Blumen 1976:30). 

 

Denna process får även kulturella konsekvenser genom att den skapar föreställningar om vad 

som är centralt och vad som är oväsentligt i organisationer. Homosociala processer producerar 

ideala föreställningar om manlighet. I centrum står mäns relaterande till varandra, och 

skapandet av en idealbild för manlighet, en fantombild, som männen jämför sig själva och 

andra män med (Lipman-Blumen, 1976:31) 

 

Homosocialitet har alltså främst kommit till att användas för att beskriva mäns relationer till 

varandra i ett samhälle som präglas av manlig överordning. I några fall har dock begreppet 

även använts för att beskriva kvinnors relationer till varandra. I takt med kvinnorörelsens 

framsteg har kvinnor fått en större andel av de resurser och positioner som tidigare har varit 

förbehållna män. Det har gjort det möjligt för kvinnor att agera homosocialt, att vända sig till 

andra kvinnor för tillgång till hjälp och stöd samt till resurser (Lipman-Blumen 1976:18). 

 

Heterosocialitet som begrepp förekommer i mycket mindre utsträckning inom forskningen än 

begreppet homosocialitet. Begreppet syftar dock till att kvinnor, i en värld där män 
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kontrollerar merparten av världens resurser, också vänder sig till män för hjälp och beskydd 

(Lipman-Blumen 1976:31). Heterosocialitet inom organisationer kan ta uttryck genom att 

kvinnor bekräftar, relaterar till och aktivt ger sitt stöd till sina manliga kollegor. Det kan även 

manifesteras genom att kvinnor visar männen att de inte stödjer sina kvinnliga kollegor 

genom att motarbeta dem eller ignorera dem. Att vara avståndstagande mot 

jämställdhetsfrågor är ett annat vanligt heterosocialt uttryck och resulterar i att heterosocialitet 

fungerar tystande för kvinnor som potentiellt skulle kunna rikta kritik mot män (Wahl m.fl., 

2011:125). Gemensamt för alla uttryck av såväl homosocialitet och heterosocialitet är att både 

män och kvinnor orienterar sig mot makten för att kunna överleva. Detta innebär oftast att 

visa stöd och lojalitet med män (Wahl m.fl., 2011:125). 

 

 

 

3.4 Motivering av teorierna 

Syftet med vår studie är att undersöka hur vårt sätt att göra kön påverkar kvinnliga chefer 

inom en mansdominerad bransch. Vi anser därför att teorin om den manliga dominansen 

bidrar till en bredare förståelse eftersom den är ytterst väsentlig för det valda 

undersökningsområdet. Den manliga dominansen lyfter fram de aspekter som möjliggör att 

dominansförhållandet mellan könen fortsätter att reproduceras genom historien. Då kön inte 

enbart är kopplat till våra reproduktiva organ utan ständigt skapas i relation till andra upplever 

vi det därför relevant att komplettera Bourdieus teori om den manliga dominansen med West 

och Zimmermans teori om doing gender. Vi valde att kombinera dessa teorier då de länkade; 

genom att göra kön skapas ett könshabitus i individen som i sin tur ligger till grund för hur 

hon handlar, tänker och orienterar sig i den sociala världen. 

 

Könsnormerna är framträdande och begränsar kvinnors karriärmöjligheter i form av fördomar, 

i synnerhet på högre positioner. Vi har därför valt att även belysa hur kön görs i 

organisationer för att ge en bred bild om hur kön påverkar och begränsar kvinnors möjligheter 

till ledarpositioner till följd av den homosocialitet som råder ju högre upp i 

organisationshierarkin man kommer. Bourdieu samt West och Zimmermans teorier bidrar till 

att vår studie blir sociologiskt relevant då de uppmärksammar hur kön skapas och hur 

dominansförhållandet mellan dessa upprätthålls i sociala relationer.   
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4 | Metod 

I kommande kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt samt den metodik vi använt för att 

genomföra studien. Först presenteras och motiveras vårt metodval. Därpå beskrivs urval, 

insamling av empiri, bearbetningen av empirin och de etiska övervägandena. I kapitlet förs en 

diskussion kring kvalitetsbegreppen äkthet och tillförlitlighet. 

4.1 Metodval 

Den kvalitativa ansatsen innebär att intervjupersonernas egna tolkningar och uppfattningar 

sätts i fokus. Intresset är riktat mot subjektiva åsikter och erfarenheter vilket innebär att vi 

undersökte ämnet in på djupet, till skillnad från den kvantitativa ansatsen som mer söker mer 

breda svar (Bryman, 2008:413).  
 

 

 

4.2 Urval 

Då denna studie syftade att undersöka hur vårt sätt att göra kön påverkar kvinnliga chefer 

inom en mansdominerad bransch, valde vi att använda oss av ett så kallat målinriktat urval i 

sökandet av intervjupersoner.  Det innebär att vi aktivt valde ut sex stycken chefer med olika 

erfarenhet av ledarskap, som vi ansåg vara relevanta att intervjua i syfte att kunna besvara 

frågeställningarna för vår studie. 

 

En teoretisk samplingsmetod användes, vilket innebär att intervjupersoner valdes ut tills en 

teoretisk mättnad uppstod och vi hade tillräckligt med information att tillgå (Bryman, 

2008:436). Vi valde att utgå från ett antal specificerade kriterier vid urvalet av 

intervjupersoner. Det första kriteriet var att våra intervjupersoner var kvinnor och att de skulle 

ha erfarenhet av att arbeta som chef inom IT-branschen. Det andra var att de skulle ha arbetat 

som chef i denna bransch i minst ett par år. Då det var de kvinnliga cheferna vi ansåg vara av 

vikt, ansåg vi att storleken på företaget de jobbade på inte var av större vikt. Vi kontaktade 

sex kvinnor med erfarenhet av att arbeta som chef inom IT-branschen via mejl (se missivbrev, 



18 
 

bilaga 2). Då våra frågeställningar förutsatte att vi skulle intervjua kvinnliga chefer inom en 

mansdominerad bransch valde vi att rikta in oss på olika IT-företag, som vi tidigare nämnt är 

en mansdominerad bransch. Vi valde ut kvinnor som vi trodde kunde vara relevanta för vår 

studie. De kvinnor vi kontaktade hade också varierad yrkeserfarenhet vilket vi fann intressant 

eftersom vi kunde undersöka hur upplevelserna av att arbeta som kvinnlig chef inom en 

mansdominerad bransch skilde sig åt våra intervjupersoner emellan. De IT-företag vi kom i 

kontakt med, genom våra intervjupersoner, var små till medelstora med 10-150 anställda och 

de bestod till minst 60 % av manliga medarbetare. 

 

 

 

4.2.1 Kortfattad fakta om intervjupersonerna 
Vi har intervjuat sex kvinnor varav fyra av dem idag arbetar som chefer inom IT-branschen i 

en medelstor svensk stad. De andra två har lång erfarenhet av att ha arbetat som chefer inom 

IT-branschen tidigare, men har gått vidare till andra uppgifter och branscher för cirka tio år 

sedan då de startat egna företag. Med anledning av att en del av våra intervjupersoner har, 

eller har haft, specifika tjänstetitlar som skulle kunna röja deras identitet har vi valt att inte 

skriva ut dessa. Värt att nämna är dock att de alla arbetar, eller har arbetat, på en mellan- eller 

hög chefsnivå. 

  

Vi är medvetna om att det kan vara problematiskt att två av våra intervjupersoner inte längre 

är verksamma inom IT-branschen. Vi valde dock dem med anledningen av att de har en 

gedigen erfarenhet av branschen och gav oss en helhetsbild av hur det sett ut inom branschen 

under en längre tid. Vidare är samtliga intervjupersoner i åldern 40-60 år och fem utav dem 

har akademisk utbildning inom bland annat systemvetenskap medan en av våra 

intervjupersoner inte har någon akademisk utbildning men företagsutbildningar inom sälj och 

ledarskap. Erfarenheten hos våra intervjupersoner varierar men gemensamt är att de alla har 

en lång erfarenhet av IT-branschen. Den personen med längst yrkeserfarenhet har arbetat i 

branschen i nästan 30 år och den med kortast yrkeserfarenhet har arbetat inom branschen i 

drygt 15 år. Vad gäller erfarenhet av chefsposition inom IT-branschen har de alla minst två 

års erfarenhet. 
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I tabellen nedan presenteras kortfattad information om våra intervjupersoner. Vi har för avsikt 

att med denna tabell ge läsaren en överblick över våra intervjupersoners kontext, men även för 

att de lättare ska förstå och kunna följa analysen. Vi har valt fiktiva namn på våra 

intervjupersoner för att kunna skydda deras identitet. 

 

 

Fiktivt namn Aktiv inom IT-branschen idag Erfarenhet av chefsroll överstiger 

Astrid Ja 10 år 

Britta Ja 10 år 

Cajsa Nej 5 år 

Dagny Ja 5 år 

Eva Ja 2 år 

Flora Nej 10 år 

Tabell 1 

 

 

 

4.3 Insamling av empiri 

4.3.1 Intervjuguide  
Intervjuguiden var uppbyggd av inledande frågor, tematiska frågor och till sist avslutande 

frågor (se bilaga 2). De tematiska frågorna var uppdelade i rollförväntningar och könsnormer. 

Vi utformade vår intervjuguide efter våra frågeställningar och från tidigare forskning samt 

teori. Till varje intervjufråga skrev vi även ett syfte för att lättare komma ihåg varför vi valt 

att använda varje enskild fråga. Detta gjorde vi för att lättare kunna analysera vårt 

intervjumaterial senare. 

 

Studiens empiri består av sex stycken semistrukturerade enskilda intervjuer. Samtliga 

intervjuer utgick från en intervjuguide där strukturen bestod av specifika teman med frågor 

som relaterade till vår studies syfte; att undersöka hur kvinnliga chefer inom en 

mansdominerad bransch upplever könsskapande. I intervjuguiden fanns även förberedda 

följdfrågor som kunde tänkas vara relevanta beroende av intervjupersonens svar. Vår 

intervjuguide hade på så vis flexibilitet för att dels underlätta för intervjuaren, men även för 
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att hålla intervjun flytande. Detta menar Bryman är fördelen med semistrukturerade 

intervjuer, att trots planerad struktur, så finns även friheten att frångå formuläret av frågor 

vilket ger intervjun möjlighet att ta olika riktningar och anpassas till intervjupersonen och 

ämnet som undersöks (Bryman, 2008:413). Vi fann valet av denna intervjumetod relevant till 

vår undersökning av ovannämnda skäl, samt att det var intervjupersonernas egen upplevelse 

och erfarenhet vi ville åt. Vi utgick alltså från ett fokus kring vad vi ville ha reda på, samtidigt 

som vi öppnade upp för infallsvinklar som ur det formulerade frågeformuläret kanske inte 

skulle varit tänkbara (Bryman, 2008:414). 

 

Vi valde även att göra en pilotintervju där vi testade våra intervjufrågor samt intervjuns 

upplägg. Vi gjorde vår pilotintervju med en tidigare kvinnlig chef inom IT-branschen. Vi 

ansåg att det var betydelsefullt att göra en pilotintervju för att exempelvis kunna kontrollera 

frågornas ordningsföljd (Bryman, 2008:259). En pilotintervju är betydelsefull eftersom 

forskare kan ta reda på hur passande intervjufrågorna är. Den bidrar till att det är lättare att 

sålla bort oväsentliga frågor men också för att lägga till väsentliga frågor (Bryman, 2008:259). 

Efter vår pilotintervju fick vi omformulera en del oklara frågor för att få de mer 

lättförståeliga. Vi fick även tips om hur vi kunde formulera om dessa frågor. Syftet med vår 

pilotintervju var att testa vår intervjuteknik, den tekniska utrustningen och intervjufrågorna. 

Vi valde därför att spela in intervjun men att inte transkribera den. 

 

 

4.3.2 Genomförandet av intervjuerna 
Intervjupersonerna fick bestämma tid och plats för intervjuerna då vi hoppades på att det 

skulle få dem att känna sig bekväma och avslappnade i situationen. I och med att 

intervjupersonerna själva fick bestämma såväl tid som plats hade vi en förhoppning om att 

detta skulle leda till att de lättare skulle berätta om sina upplevelser och erfarenheter. De flesta 

intervjuerna utfördes i konferensrum på intervjupersonernas arbetsplats där det var lugnt och 

tyst. Det positiva var att vi då kunde bilda oss en egen uppfattning av deras arbetsplats och 

den kontext de befinner sig i. Vi har dock i efterhand ställt oss kritiska till val av plats då det 

kan ha påverkat vad intervjupersonerna vågade uttrycka i intervjun. Intervjupersonerna 

kanske inte kände sig bekväma med säga exakt vad de tyckte då de hade sina kollegor och 

medarbetare i närheten. En av intervjuerna skedde dock över telefon med anledning av att vi 
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inte kunde få till ett fysiskt möte. Detta var dock inget vi upplevde påverkade intervjun i sin 

helhet även om vi är medvetna om att vi gick miste om gester och kroppsspråk.  

 

Vid varje intervju bar en av oss huvudansvaret. Det innebar att den personen främst ställde 

frågorna från intervjuguiden och förde intervjun framåt. Den andra personen tog anteckningar 

när det behövdes och ställde ibland följdfrågor. Innan vi påbörjade våra intervjuer var vi noga 

med att förklara forskningsetiken samt hur intervjun skulle gå till för våra intervjupersoner. Vi 

använde oss av två mobiltelefoner som teknisk utrustning när vi spelade in våra intervjuer. 

Detta var fördelaktigt eftersom vi då kunde lägga allt fokus på vad intervjupersonerna 

berättade. Vi förklarade även varför vi valt att spela in intervjuerna. Vi berättade att vi skulle 

transkribera materialet och att det i sin tur ledde till en objektiv bild av intervjumaterialet 

vilket samtliga intervjupersoner samtyckte till. 

 

 

 

4.4 Analysmetod 

Efter varje intervju transkriberade vi våra inspelningar ordagrant. Vi transkriberade däremot 

inte skratt och andra uttryck. Under transkriberingen var vår ambition att få en djupare 

förståelse för intervjupersonernas upplevelser. För att tidseffektivisera transkriberingen delade 

vi upp våra intervjuer och transkriberade hälften var. När transkriberingarna sedan var klara 

valde vi att göra en tematisk analys vilket innebar att vi letade efter centrala teman och 

subteman (Bryman, 2008:528). 

 

Vi började med att läsa vårt transkriberade material flera gånger och därefter letade vi efter 

genomgående centrala teman. Efter att vi hittat ett antal centrala teman bröt vi ned dem till 

subteman och kodade vårt material efter dessa. De centrala teman vi fann var mansdominans 

och könsskapande. De subteman vi identifierade under mansdominans var bland annat 

homosocialitet och språk och under könsskapande var det bland annat kläder, utseende, 

kvinnligt kontra manligt och könsnormer.  

 

Det finns ett antal punkter vilka är viktiga att ha i åtanke när forskare letar efter teman i texter, 

så som återkommande teman och repetitioner i intervjuerna (Bryman, 2008:529). Vi noterade 

därför olika övergångar, hur intervjupersoner diskuterade teman på lika och olika sätt och 
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repetitioner där vissa teman var återkommande. Vi fann exempelvis att könsnormer, språket 

och mansdominansen såg olika ut och var återkommande teman i samtliga intervjuer. 

 

Den teoretiska referensram vi satt upp möjliggjorde sedan för oss att förstå materialet ur ett 

sociologiskt perspektiv och gav oss ingångar till hur vi skulle ta oss an vårt material. Med 

hjälp av de teoretiska begreppen kunde vi sedan tolka och analysera vårt material och få ett 

djup till den insamlade empirin. 

 

I och med det rika material vi tillförskaffade oss genom våra intervjuer, kände vi att vi 

behövde bortse från en mängd material vi gärna haft med i vår analys. Detta på grund av 

tidsbrist samt restriktioner i uppsatsens omfattning. Vi kände dock att vi fått med det 

väsentliga för att kunna fullgöra vårt syfte med studien och besvara vår studies 

frågeställningar. 

 

 

 

4.5 Etiska överväganden 

Under våra intervjuer följde vi de fyra etiska principerna som gäller för svensk forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Intervjuerna i vår studie skedde i form av oss båda som intervjuare, där den ena av oss intog 

en passiv roll under intervjutillfället, samt en intervjuperson.  

 

 

4.5.1 Informationskravet 
I Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning diskuteras informationskravet (2002:7). Informationskravet är viktigt att ha med i 

studien för att intervjupersonerna ska vara väl informerade om studien samt sina rättigheter. 

Vid intervjutillfället var vi noga med att tala om att deras deltagande var frivilligt och att de 

när som helst kunde välja att avbryta intervjun alternativt välja att inte besvara en fråga. Vi 

informerade även våra intervjupersoner om vår studies syfte och intervjuns uppbyggnad. 

Vidare frågade vi om tillåtelse att spela in intervjun. 
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4.5.2 Samtyckeskravet 
Våra intervjupersoner informerades om att de hade rätt att själva bestämma över sitt 

deltagande i undersökningen. Vi samtyckte med alla våra intervjupersoner genom att 

exempelvis låta dem bestämma tid och plats för intervjuerna. Någon av våra intervjupersoner 

ville veta mer hur intervjun skulle gå till innan de gav sitt samtycke. Vi beskrev därför för 

dem hur intervjun skulle gå till i stora drag samt besvarade frågor de hade angående studien. 

Vetenskapsrådet diskuterar dessa punkter och lyfter fram att de är viktiga att ha med i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002:9). 

 

 

4.5.3 Konfidentialitetskravet 
Att intervjupersonernas uppgifter skulle hållas anonyma och vara oåtkomliga för obehöriga 

personer är något vi varit väldigt noggranna med från början, därför har vi valt att tilldela våra 

intervjupersoner fiktiva namn i analysen. För att bidra med en kontext till studien och besvara 

frågeställningarna har vi däremot gett en enhetlig beskrivning av våra intervjupersoner. Detta 

medför att våra intervjupersoner kommer att kunna identifiera sig själva i citaten men det 

kommer inte att vara möjligt för utomstående. Intervjupersonerna kan därmed kontrollera att 

vi ger en sanningsenlig bild när de läser analysen. Nackdelen med anonymiteten är att 

utomstående inte kan kontrollera att det som presenteras är pålitligt eller inte 

(Vetenskapsrådet, 2002:12). Att våra intervjupersoners identitet hålls skyddad är dock 

viktigare än att utomstående ska kunna kontrollera vår studies sanningshalt. Vi hoppas dock 

att denna nackdel övervägs av ett tydligt skrivet metodkapitel. 

 

 

4.5.4 Nyttjandekravet 
Vid varje intervju informerade vi våra intervjupersoner om att deras uppgifter enbart kommer 

att användas i vår undersöknings syfte. Vi förklarade även att uppgifterna inte kommer att 

användas i andra vetenskapliga syften för att det inte ska påverka dem personligen. När 

undersökningen är färdigställd kommer intervjupersonerna även ha rätt till uppsatsen, vilket 

vi informerade om vi intervjutillfället. Dessa punkter är viktiga för studien och diskuteras 

under nyttjandekravet i Vetenskapsrådet (2002:14).  
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4.6 Tillförlitlighet och äkthet 

I kvalitativa studier är det vanligt att använda begreppen tillförlitlighet och äkthet istället för 

begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Detta beror på att kvalitativ forskning 

inte har intresse av att mäta resultat utan endast studera en social kontext (Bryman, 2008:351). 

Vi har med anledning av detta valt att använda begreppen tillförlitlighet och äkthet för att 

säkerställa kvalitén i vår studie. 

 

 

4.6.1 Tillförlitlighet 
En viktig aspekt i forskningens kvalitet är att kunna bedöma resultatens tillförlitlighet 

(Vetenskapsrådet, 2011:44). Vi har fört en diskussion om tänkbara felkällor samt andra 

förhållanden vilket kan påverka vårt resultats tillförlitlighet. Det har vi gjort med hjälp av 

begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

 

4.6.1.1 Trovärdighet 

För att stärka trovärdigheten i vår studie utgick vi från Vetenskapsrådets riktlinjer och vi var 

noga med att säkerställa att forskningen utfördes på ett adekvat sätt (Vetenskapsrådets, 

2011:44). För att ytterligare stärka trovärdigheten har vi delat med oss av vårt resultat med de 

personer som har deltagit i studien. Det gjorde vi för att kunna försäkra oss om att det finns en 

god överensstämmelse mellan vårt resultat och den sociala verkligheten (Bryman, 2008:353f). 

 

4.6.1.2 Överförbarhet 

I vår studie består urvalet av en grupp av sex kvinnliga chefer med vissa gemensamma 

egenskaper och erfarenheter. Den kvalitativa forskningen har ett djup och inte en bredd. 

Kriteriet beskriver i vilken utsträckning resultatet från en unik kontext är överförbar till en 

annan kontext (Bryman, 2008:355). För att avgöra hur överförbart resultatet är har vi tillämpat 

fylliga redogörelser och beskrivningar av tillvägagångsättet. En social kontext går inte att 

isolera då överförbarheten medför en utmaning eftersom kontext och tidpunkt påverkar 

resultatet (Bryman, 2008:355). Genom våra noggranna och fylliga beskrivningar ges 

möjligheten för våra läsare att kunna tolka huruvida resultatet är överförbart till kvinnliga 

chefer inom andra IT-organisationer är de vi varit i kontakt med alternativt till kvinnliga 

chefer inom andra mansdominerade branscher. Vi ser dock en brist i urvalets storlek. Vi anser 
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att det skulle behövas ett större antal intervjuer samt intervjuer på fler företag inom IT-

branschen för att vår studie skulle kunna vara överförbar. 

 

4.6.1.3 Pålitlighet 

Kvalitativa studier bedöms utifrån ett granskande synsätt och därför är det av vikt att skapa en 

tillgänglig och fullständig redogörelse av samtliga delmoment i studien (Bryman, 2008:355). 

Vi valde att ha ett omfattande metodkapitel med redogörelse för att underlätta för granskning 

av arbetet. Vi har exempelvis beskrivit i detalj hur urvalet har gått till, vilka kriterier vi 

använde oss av vid det målinriktade urvalet samt motivering till kriterierna. De centrala teman 

och subteman vi använt oss av vid kodning presenteras i avsnittet med möjlighet till 

granskning för att ge läsaren en inblick i analysarbetet. I vår analys har vi även valt att ha 

rikligt med citat för att ge läsaren en inblick i det empiriska material vi bygger vårt resultat på. 

Bryman (2008:355) beskriver även att kollegor kan figurera som revisorer under studiens 

arbete. Vi fick hjälp med studien av en utomstående person för att förbättra texten och även 

hjälp med en pilotintervju för att förbättra vår intervjuguide. 

 

4.6.1.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Att förhålla sig helt objektiv inom samhällsvetenskaplig forskning är omöjligt forskning 

(Bryman, 2008:355). De upplevelser våra intervjupersoner delat med sig av är alltid 

subjektiva, vilket vi hade i åtanke när vi studerade vårt empiriska material. I vår studie 

försökte vi i största mån att åsidosätta våra egna värderingar då vi exempelvis försökte 

bekräfta och styrka det som framkommit och sagts av intervjupersonerna. Vi försökte även att 

inte låta resultatet i studien påverkas av vår subjektivitet. Den valda branschen var innan 

påbörjandet av studien främmande för oss. Vi saknade kunskap och uppfattning när arbetet 

påbörjades vilket vi tycker har hjälpt oss i försöket att bibehålla en objektiv syn under studien. 

 

 

4.6.2 Äkthet 
Äkthet består av fem kriterier, vi valde dock att endast tillämpa ett av dessa. Det kriteriet vi 

tillämpat är rättvis bild, då de andra inte är relevanta för vår studie. De bortvalda kriterierna är 

ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet 

(Bryman, 2008:357). Till skillnad från tillförlitlighet skiljer sig äkthetens kriterier då äkthet 

ska väcka generella konsekvenser av studien (Bryman, 2008:356). Kriteriet handlar om att ge 
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en rättvis bild av intervjupersonernas uppfattningar och av fenomenet (Bryman, 2008:357). Vi 

genomförde intervjuer med kvinnor med olika lång yrkeserfarenhet av IT-branschen. Dessa 

kvinnor hade även olika långa erfarenheter av sin chefsposition inom denna bransch. Syftet 

med detta var att försöka fånga upp olika upplevelser bland de kvinnliga cheferna. En brist 

kan dock vara att vi endast har intervjuat sex personer inom olika företag och inte riktat in oss 

på ett specifikt företag. 

  



27 
 

5 | Resultat & analys 

Nedan kommer vi att presentera undersökningens resultat och analys utifrån valda kategorier 

och teman i vårt transkriberade intervjumaterial, kopplat till undersökningens teoretiska 

utgångspunkter och frågeställningar. De teman vi presenterar under resultat och analys har 

vi valt att kalla könets betydelse, homo- och heterosociala strukturer, normens makt, jobba i 

motvind samt det manliga språket.  

5.1 Könets betydelse 

Grunden för hur organisationer struktureras utgår ifrån de rådande könsstrukturerna i 

samhället. Symboliska betydelser av kön och vad som i sin tur anses vara normalt, naturligt 

och funktionellt lärs in och blir en del av organisationskulturer som i sin tur sedan 

reproduceras och förs vidare till nya medarbetare (Wahl m.fl., 2011:106). Detta är något vi 

upptäckt i våra intervjuer.  Majoriteten av våra intervjupersoner har berättat om att det är 

speciellt att vara både kvinna och chef inom en mansdominerad bransch, även om deras 

upplevelser skiljer sig åt. Något samtliga intervjupersoner har gemensamt är att de, i egenskap 

av kvinnlig chef, upplevt att de blivit mer synliga i den manliga kontext de befunnit sig i och 

många av dem vittnar om att det förväntats mer av dem än av sina manliga motsvarigheter. 

Uttryck som ”Jag måste vara lite bättre än andra, och då menar jag de i samma position som 

mig.”, ”[…] det förväntas att man egentligen är lite bättre.” och ”På nåt vis om det är en tjej 

som misslyckas, så blir det värre” återkom hos majoriteten av våra intervjupersoner och 

styrkte den tidigare forskningen om att det förväntades mer av dem som kvinnor. 

 

 

Det här, det genomsyrar ju hela vårat samhälle, det här att liksom 

könet är så otroligt viktigt. Och så säger vi att det inte är viktigt 

men allt vi gör bygger vi på att.. vi är två kön. 

- Britta 
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En av våra intervjupersoner berättade hur könsnormerna inte bara verkar till kvinnornas 

nackdel utan även männens. Hon beskrev hur hon, i egenskap av kvinnlig chef, kunde vara 

mer prestigelös än sina manliga motsvarigheter som det förväntades mer av.  

 

Ja, det tycker jag. Jag tror att männen har lite svårare med sin 

prestige och sin approach, sin framtoning, och sina roller. Jag är 

ganska, och har alltid varit ganska prestigelös. […] För mig, alltså 

säger jag nåt som varit fel eller att jag inte förstått nånting, då 

frågar jag om det. 

- Cajsa 

 

Ett par av våra intervjupersoner trodde att en anledning till att den könsfördelning som råder 

på högre positioner beror på att det är slitsamt att vara chef och att kvinnor i större 

utsträckning väljer att lägga den tiden och energin på familjen istället. Detta kan vi tolka 

utifrån West och Zimmermans teori om att göra kön. De val som görs, som i egenskap av man 

och kvinna för att inte ses som avvikande från könsnormen, påverkar såväl samhället som 

organisationer (West & Zimmerman, 1987:136). Kvinnor förväntas välja familjen före 

karriären medan männen förväntas göra karriär för att kunna försörja familjen (Wahl m.fl., 

2011:63). 

 

Dock är samhällets förväntningar på könsrollen inte den enda anledningen till att kvinnor 

tenderar att välja familj före karriär. En annan anledning till att kvinnor tenderar att välja bort 

karriären är att chefsyrket i sig är väldigt krävande, och den tidpunkten man förväntas 

avancera på jobbet och göra karriär ofta sammanfaller med den tidpunkt i livet man bildar 

familj och har småbarn. 

 

Sen ska man veta att ett chefsjobb är väldigt mycket slit. Det är ett 

oerhört slitsamt arbete. Det är många kvinnor som kanske 

prioriterar bort det för att man har barn i samma period som man 

ska göra det här. Och det är ju också ett val man kan göra. Killarna 

behöver inte lika ofta göra det men dom blir ju mer och mer 

intresserade av att göra det valet, dom också. 

- Flora 
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Vår intervjuperson Britta är en av dessa kvinnor som, trots man och barn, satsat på karriären 

och därmed gått emot könsnormen och de förväntningar som finns på kvinnor. Hon berättade 

bland annat att det är hennes make som kommer hem tidigare från jobbet och därmed lagar 

mat och skjutsar barnen på deras fritidsaktiviteter. Hon beskrev detta på följande sätt: 

 

Min man kan få höra grejer.. När han exempelvis varit med barnet 

på fritidsaktiviteten och sagt att han ska hem och laga mat. ’Ja, det 

förstår jag ju. Du har väl aldrig mat på bordet med en sån fru’. 

Omgivningen kan tycka att… Det sticker lite i ögonen. Det är 

’synd om maken’ för att han inte ha den servicen som kanske 

andra män har. 

- Britta 

 

Brittas ovannämnda citat kan vi även förstå utifrån Bourdieus teoretiska begrepp könshabitus, 

som är den detaljerade och sociala uppfostrings- och utbildningsprocess av vad som anses 

vara ”manligt” respektive ”kvinnligt”. Genom att hon, som kvinna, väljer att satsa på 

karriären istället för familjen medan maken sköter markservicen hemmavid, kliver både hon 

och maken utanför det könshabitus som tillhör dem – vilket får omgivningen att reagera. 

 

 

5.1.1 Homo- och heterosociala strukturer  
Våra intervjupersoner beskrev hur de exkluderas, medvetet som omedvetet av sina manliga 

motsvarigheter, och hur de kunde ha svårt att uppfattas som en jämlike. Exempelvis har några 

utav dem berättat om att de inte ”suttit med i bastun” då affärer ingåtts och beslut tagits. 

Genom att de är kvinnor kommer de därför inte med in i ”gänget”. Detta kan vi förstå utifrån 

det teoretiska begreppet homosocialitet, som syftar till att beskriva hur ett kön deltar, eller 

kraftigt dominerar, i vissa sociala sammanhang (Lipman-Blumen 1976:23; 1976:30). En av 

våra intervjupersoner förklarade att hon, än idag, har svårt att komma in i gemenskapen trots 

att hon har en hög position på sitt företag. Svårigheterna tycks rota sig i det faktum att de män 

hon riktat sig mot inte bara varit vänner i många år, utan även blivit en del av den 

homosociala kulturen på företaget. Hon beskrev hur de åker på golfresor tillsammans och har 

gemensamma fritidsintressen. Hon visade även en klar insikt om vad hon behöver göra för att 



30 
 

bli accepterad, men valde medvetet att inte spela en roll för att passa in i chefsnormen. Hon 

ansåg att det i så fall var bättre att de tog in någon autentisk till hennes tjänst, än att hon skulle 

låtsas vara något hon inte är bara för att anpassa sig till normen. 

 

Det är väl klart att jag kan spela den rollen men då är det bättre att 

ta in någon annan. Jag vill bidra med vad JAG kan, inte bara ge 

mig. Då har de ingen nytta av mig. Jag tror att det är mycket med 

just manligt och kvinnligt, att vi ska in i normen och det är vad jag 

störs mest av. Det här att liksom, ja, vi kvinnor får vara med, under 

förutsättningen att vi beter oss som männen. 

- Britta 

 

Ovanstående citat kan förstås i ljuset av Thomsson och Elvin-Nowaks observationer om att 

chefer tenderar att passa in i en chefsmall genom att skapa ett gemensamt språk och 

gemensamma intressen och livsstilar, vilket resulterar i att det blir svårare för kvinnor att 

komma in på chefspositionerna (Thomsson & Elvin-Nowak, 2003:205).  

  

Även om homosocialitet dök upp som ett vanligt förekommande tema i våra intervjuer 

upptäckte vi även mönster av heterosocialitet. En del av de kvinnor vi intervjuat har både 

själva upplevt och bevittnat hur kvinnliga chefer mött på motstånd från kvinnor. Motståndet 

kommer då oftast från underställda och har varit särskilt vanligt då en kvinna blivit chef över 

sina, tidigare likställda, kollegor. De intervjupersoner som varit med om motstånd från 

kvinnor i sin yrkesroll menar att motståndet bottnat i avundsjuka. De upplever att det 

motstånd som kommit från kvinnor, kommit underifrån eller från sidan – inte från ovanifrån i 

organisationshierarkin. 

 

På frågan om vår intervjuperson upplevt fördomar mot henne som chef svarade en av dem 

följande: 

 

Ja, det har jag men egentligen mer från kvinnor. […] Faktiskt inte 

från kvinnor över mig, däremot kvinnor vid sidan om mig och 

framför allt kvinnor under mig. 

- Cajsa  
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5.2 Normens makt 

Majoriteten av våra intervjupersoner uppgav att de många gånger känt sig begränsade, något 

som vi kan koppla till Bourdieus teori om den manliga dominansen. Något i vårt material som 

stack ut lite extra är exemplet som en av våra intervjupersoner redogjorde för oss. Hon 

berättade för oss om en kvinnlig kollega i 30-årsåldern som satt med som ensam kvinna i en 

större ledningsgrupp. Trots att den kvinnliga kollegan hade en akademisk utbildning, en 

juristexamen, kallades hon för ”lilla sekreteraren” av sina manliga kollegor i ledningsgruppen. 

Detta kan vi förstå som ett tydligt exempel på Pierre Bourdieus begrepp symbolisk våld, som 

utövas via bland annat kommunikation och framför allt underskattande, som i vårt fall ovan 

(Bourdieu, 1999:11). Ett annat exempel på detta såg vi i berättelser om ryktesspridning och 

upplevelser av härskartekniker som våra intervjupersoner varit med om. 

 

Så kom vi in fyra tjejer samtidigt, då blev vi kallade ’fittstimmet’ i 

resten av organisationen. 

- Astrid  

 

Något vi fann i samtliga intervjuer var att intervjupersonerna antydde på att det finns en 

skillnad i förväntningar på kvinnor och män. Detta kan vi förstå utifrån Bourdieus teori om 

det symboliska våldet, som menar att de dominerande, männen, hänvisar de dominerade, 

kvinnorna, till rådande tankestrukturer som är konstruerade ur de dominerandes perspektiv, 

alltså männens. Genom detta fortsätter samhället med andra ord att bekräfta den manliga 

dominans som skapat den (Bourdieu, 1999:47). Här fann vi dock skillnader i upplevelserna 

kring dessa förväntningar. De kvinnor som arbetat i motstånd och blivit utsatta för det 

symboliska våldet i form av exempelvis exkluderingar, kränkningar och liknande, upplevde 

att de var tvungna att arbeta hårdare och prestera bättre resultat än männen. De kvinnor som 

inte upplevt samma motstånd menade istället på att det anses okej att som kvinna inte kunna 

lika mycket då förväntningarna på dem inte är lika höga: 

 

[…] sen är ju fördelen med lite lägre ställda förväntningar att dom 

är ju inte speciellt svåra att överträffa. Så, i den mån folk har haft 

låga förväntningar så har det inte hållit i sig liksom, för… Jag vet 
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ju vad jag håller på med. Sen är det ju, det finns fördelar med att 

va’ tjej också. Jag har inte med mig massa prestige som gör att det 

är svårt att be om hjälp eller fråga om saker jag inte förstår eller 

liksom såhär och det är ju någonting som jag kan utnyttja 

jättemycket. Som gör att, jag minskar ju inte i någons ögon, om jag 

ber om hjälp eller om jag frågar, därför att de har inte 

förväntningar att jag inte ska göra det. 

- Eva 

 

Bourdieu menar att den manliga ordningen är neutral och därför inte behöver legitimeras. Han 

menar även att kvinnor hänvisas till de tankestrukturer som är skapade ur det manliga 

perspektivet på dominansförhållandet mellan könen (Bourdieu, 1999:47). När vi analyserat 

vårt empiriska material, och framförallt intervjuerna med de kvinnor som uppgett att de inte 

upplevt någon exkludering, orättvis behandling eller annan form av maktdemonstration från 

män, har våra tankar förts till Bourdieus teori om symboliskt våld; det vill säga att 

exkludering eller orättvis behandling kan ha utövas så diskret att dess offer, våra 

intervjupersoner, inte uppfattat det (Bourdieu, 1999:11).  

 

I och med att könsmaktsordningen är så allmänt accepterad ifrågasätts heller inte den ojämna 

könsfördelningen på maktpositioner i organisationer. Att sitta på en hög position i ett företag 

som man är inte synonymt med att vara kompetent, menade en av våra intervjupersoner. Då 

normen för hur en chef ska vara i sig är könsmärkt finns därför risk för att kön går före 

kompetens vid rekrytering, i synnerhet till de högre och tyngre positionerna (Thomsson & 

Elvin-Nowak, 2003:204). 

 

Det är inte så att kvotering kommer göra att vi sänker 

kompetensen, det går inte att sänka den. Ja, men allvarligt! Det 

finns så många VD:ar, som killar, som inte kan nånting. Och så 

kollar jag hur har dom fått det här jobbet och så bara, ja men just 

det, dom har gått på Chalmers ihop. På LinkedIn kan man se var 

dom studerat och så – och så hittar man alltid en koppling. Jag är 

lite sarkastisk, men det här är min uppfattning. 

- Britta 
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West och Zimmermans teori doing gender berättar att göra kön inte enbart handlar om att 

forma sig efter de normativa föreställningarna som finns om vad som är manligt och 

kvinnligt. En stor del av könsskapandet handlar även om att förhålla sig till det som avviker 

från det som anses normalt. En av våra intervjupersoner kom in på detta fenomen och 

berättade om hur hon brottats med dessa förväntningar. För en kvinnlig chef, till skillnad från 

en manlig, hamnar hennes kläder och utseende i fokus för de manliga kollegorna. Vår 

intervjuperson Astrid berättade om hur hon, trots olika angreppssätt, ändå misslyckats i att 

vara sina manliga kollegor till lags. Att vara för kvinnlig, precis som att vara för okvinnlig, har 

lett till att männen ansett sig att rätt att kommentera såväl hennes utseende som klädsel. Med 

åren har hon dock insett att det inte spelar någon roll vad hon gör då det ändå blir fel och har 

därför slutat att försöka vara männen till lags. Detta beskrev hon på följande sätt: 

 

”Det spelar ingen roll vad man har för kläder, jag har kört alla 

varianter. Jag har kört mörk kostym rakt igenom på ett ställe. Jag 

har haft klänningar och då får man veta att man är liksom för 

sexigt klädd för att man har liksom kjol, fast man aldrig har visat 

nånting. När man har håret utsläppt så är det ju folk som har sagt 

att ”jag kan inte koncentrera sig för du har långt och svalligt hår” 

ja, då tänker dom på annat. Ehm, andra har sagt ’man får faktiskt 

vara snygg på jobbet, du behöver inte liksom…’, för då ett tag 

klädde jag mig alldeles för stora kläder för att ingen skulle klaga 

på det i alla fall. Så det spelar ingen roll, vad man än gör så är det 

fel. Långt lockigt hår ska man ju inte ha… Nu har jag det uppsatt 

idag men nu har jag det faktiskt utsläppt ibland. 

- Astrid  

 

West och Zimmerman menar att könsnormer får praktiska konsekvenser (West & 

Zimmerman, 1987:126). Normer påverkar även organisationer i att ta beslut som inte alltid är 

till deras ekonomiska fördel, till följd av den rådande könsmaktsordningen. I en värld där 

mannen är den dominerande och kvinnan den underlägsna kan det därför anses mer 

legitimerande att välja en man före en kvinna, även om kvinnan i fråga är mer kvalificerad 

eller kompetent än mannen i och med att män och manlighet är högre värderat (Wahl m.fl., 

2011:133). En av våra intervjupersoner berättade om att hon, medvetet eller omedvetet från 
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företagets sida, valdes bort till förmån för en man trots att hon hade högre kompetens än 

mannen som valdes före henne. Hon beskrev det på följande sätt: 

 

Jag är helt övertygad, att ekonomiskt så var detta det värsta de 

kunde göra och ändå valde dom det för att det här andra är så 

starkt. [...] Så att, just när man hamnar i att dom andra måste välja 

på nåt sätt, då tror jag att jag ligger i underläge på grund av att jag 

är kvinna och inte lika mycket kompis med dom, som killarna kan 

vara. 

- Britta 

 

Ovanstående citat kan även kopplas till det begrepp vi tidigare nämnt; homosocialitet. Den 

exkludering och känsla av att befinna sig i underläge som Britta upplevde är ett tydligt 

exempel på hur denna homosociala struktur verkar hindrande för kvinnor. Med anledning av 

att de inte är en del av denna homosociala struktur får de därför inte de privilegier och 

förmåner från männen, som istället tenderar att hjälpa varandra (Lipman-Blumen 1976:30).   

 

 

 

5.3 Jobba i motvind 

Majoriteten av våra intervjupersoner har upplevt att de i början underskattats i sin roll just på 

grund av att de är kvinnor. Vi kan förstå detta utifrån Bourdieus teori om den manliga 

dominansen och begreppet symboliskt våld som Bourdieu använder för att beskriva den 

underskattning män tenderar att göra av kvinnor (Bourdieu, 1999:11). En av våra 

intervjupersoner berättade om en ryktesspridning som spreds av en manlig kollega i jämställd 

position. Innan denne man ens mött kvinnan spred han rykten om att ”ja hon är ju, hon bara 

flörtar med alla, hej o hå”. Efter ett par år konfronterade vår intervjuperson ryktesspridaren i 

fråga och han hade inte insett hur han motarbetat hennes från första början. Dessa två kom 

dock sedan att bli, som vår intervjuperson uttryckte det, ”bundsförvanter”. 

 

Flertalet av intervjupersonerna beskrev även att de känner sig ifrågasatta i sitt 

tillvägagångssätt uppifrån organisationshierarkin; att de kontrolleras hårdare till skillnad från 

sina manliga kollegor och därför behöver rättfärdiga sitt arbete och sin position. Britta 
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berättade att manliga motsvarigheter under möten ställde i princip dubbelt så många frågor 

om tillvägagångsättet samt kontrollerade hennes arbete ner på detaljnivå. Även Astrid delade 

med sig av liknande erfarenheter och vår empiri visade att ju högre upp i 

organisationshierarkin våra intervjupersoner kommit, desto mer upplevde de att de blivit 

styrda på detaljnivå. 

 

En stor del av våra intervjupersoner har även berättat för oss om hur de upplevde att de inte 

får gehör och respons på sina förslag. Ett par av våra intervjupersoner berättade om hur de 

gått tillväga för att bland annat få igenom sina förslag om viktiga organisationsförändringar. I 

och med att själva förändringen i sig vägt tyngre än att erhålla erkännandet för det, tolkar vi 

det även som att kvinnorna, som en del av dem själva beskrivit, är mer prestigelösa än sina 

manliga kollegor och ser till gruppens bästa före sitt eget. 

 

[…] det har hänt ganska många gånger att jag utnyttjat också att 

lägga fram något som jag vill få igenom till en person och till slut 

så tror han att det är hans idé, så den går igenom. Så, jag har fått 

som jag har velat och han har fått cred för det men jag vet ju i alla 

fall att det blir så, det har jag gjort också. Kvinnlig list eller 

dumhet, jag vet inte. 

- Astrid 

 

Ovanstående citat kan vi förstå utifrån Pierre Bourdieus teori som beskriver hur kvinnan 

endast kan utöva makt genom att vända den starkes styrka mot honom själv (Bourdieu, 

1999:45). Att behöva ”manipulera” för att kunna utföra sitt arbete samt att få sin kompetens 

ifrågasatt med anledning av att de är kvinnor, resulterar inte bara i att deras arbete blir 

ineffektivt utan också mer mentalt krävande än nödvändigt.  

 

Den av våra intervjupersoner som varit aktiv inom IT-branschen under längst tid berättade om 

hur det såg ut i början av hennes karriär på 90-talet. Hon beskrev hur hon inte togs på allvar i 

sin yrkesroll och hur exempelvis leverantörer förbisåg henne och istället tilltalade hennes 

manliga kollega.    
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När jag började och var ute och skulle köpa in grejer när jag var 

IT-ansvarig på ett bolag så hade jag med mig min chef ut, 

ekonomichefen var det. Vi var inne och pratade om datorer och 

sånt, det här var alltså när PC:n kom, och dom pratade hela tiden 

med honom. Han sa ’ni kan inte prata med mig, ni måste prata med 

henne för hon förstår vad ni säger’. Men det gick inte; jag frågade 

och dom svarade honom. Dom tittade bara på honom när dom 

pratade. […] Sånt är riktigt knäckande. 

- Flora 

 

Även om flertalet av kvinnorna vi intervjuat upplevde att de på ett eller annat vis jobbat i 

motvind, så var de rörande överens om att klimatet blivit bättre med åren. Att det går åt rätt 

håll, det vill säga att samhället går mot en förändrad attityd och en ökad acceptans mot inte 

bara kvinnor utan också kvinnliga chefer inom mansdominerade branscher. Detta visas i 

nedanstående citat: 

 

Vi har pratat om det där ganska mycket, just med folk som har 

erfarenhet från andra branscher, att vi ligger ganska långt fram 

inom IT trots allt och det är ju antagligen för att det egentligen inte 

är så stor skillnad på killar och tjejer.. Eller ingen alls skulle jag 

vilja säga. Och vad gäller intellektuell kapacitet, det har bara att 

göra med individskillnader liksom, sen finns ju könsstrukturer 

överallt liksom. 

- Dagny 

 

Flora, som delat med sig av sina upplevelser av arbetet på 90-talet, utvecklade och berättade 

vidare om hur även hon upplevde att det skett en förbättring inom området under de senaste 

decennierna och det är på väg rätt håll. Kompetensen, snarare än könstillhörigheten, får allt 

större betydelse och hennes uppfattning var att arbetsplatser med en jämn fördelning av 

manliga och kvinnliga medarbetare uppskattades av samtliga anställda. Hon avslutade med att 

konstatera följande: 

 

Med tiden har vi kommit ganska långt ändå. […] Det har blivit 

bättre, men vi är inte framme än. 
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- Flora 

 

 

5.4 Det manliga språket 

De språkskillnader Thomsson och Elvin-Nowak tar upp som en delförklaring till varför 

kvinnor har så svårt att komma in på chefspositioner var något som även var ett 

återkommande inslag i berättelser från våra intervjupersoner (Thomsson & Elvin-Nowak, 

2003:205). Samtliga intervjupersoner förde spontant in samtalen på detta fenomen genom att, 

på olika sätt, förklarade hur de genom åren bland annat fått lära sig att tala så att männen både 

ska höra och förstå dem; att vara mindre ”kvinnlig” i språket. En av våra intervjupersoner 

förklarade följande: 

 

[…] men då har man liksom behövt vara ännu tydligare, tänka på 

sitt… Att man inte är för kvinnlig i språket, så att man inte ställer 

frågor. ’Man borde’, ’hur skulle man göra så?’ utan ’jag tycker att 

vi ska göra såhär!’. Då lyssnar dom, men inte om man ställer en 

fråga. […] Det är väl en sån där liten kvinnofälla. 

- Astrid 

 

Ovanstående citat visar även på bilden av att både män och kvinnor är medvetna om att det är 

männens sätt som sätter normen hur en ska tala, vad en får säga och när en ska säga det och 

gör därför sitt bästa för att agera korrekt, det vill säga ”manligt”, när de vill röra sig uppåt i 

hierarkierna (Thomsson & Elvin-Nowak, 2003:204). Detta behöver dock inte nödvändigtvis 

tolkas som att vår intervjuperson gjort detta enbart i en strategi för att röra sig uppåt i 

hierarkin utan också som ett sätt att effektivisera sitt arbete som chef genom att minimera 

behovet av att behöva upprepa sig, vilket också ses i citatet nedan. 

 

[…] Så var det väl i början, innan man väl fick lära sig att förstå 

hur man skulle uttrycka sig för att dom skulle höra. Man tycker att 

'jag har sagt det här 100 gånger’ men ändå så hör dom inte! 

- Astrid 
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Astrid förde vidare in diskussionen på de härskartekniker hon utsatts för i anslutning till att 

hon inte lyssnats på av de manliga kollegorna. En manlig kollega kan dock ha uppfattat henne 

och i sin tur upprepat det hon tidigare sagt. Resultatet av detta blev att Astrid inte fick det 

erkännande som hörde till henne, den tillföll istället mannen som upprepade hennes ord. 

 

Men det är ju såna här härskartekniker. Ibland märker dom väl det 

inte, men ibland är det uträknat. Det kan vara båda. 

- Astrid 

 

Andra intervjupersoner som delade Astrids upplevelser om detta fenomen var bland annat 

Britta och Flora. Flora har också varit med om att inte bli hörd och därmed bli exkluderad från 

bland annat beslutsfattningar.  

 

[…] kanske annars att jag pratar för döva öron. Inte det här att jag 

säger att ’Ja, då fick Kalle tala om samma sak’. Ja, men då var jag 

plötsligt jätteintressant! Jag brukar skämta och säga, för det är ju 

samma hemma […] och jag talar med honom också och jag säger 

”du hör inte min frekvens, jag måste ha något fel på frekvensen för 

den pyser ju rakt igenom”. Ja, men… Lite det där att, eh, har jag 

fel tonläge? Jag sa det där för fem minuter sen och det var ingen 

människa som reagerade, men när du pratar blir det intressant. 

”Vad bra”. Och det gör ju också att man inte tillskrivs saker; jag 

får inte cred för det jag kommer med, man tillskriver inte mig det. 

Det är nån annan som sitter och tar upp det senare och får cred för 

det. 

- Flora 

 

Ovanstående citat vittnar även att det finns en brist på möjligheter för våra intervjupersoner 

att kunna påverka och kunna få igenom sina förslag. Genom att de inte får uppskattning för 

sina insatser och tillskrivs det erkännande som hör till dem ökar också risken för att de blir 

förbisedda vid befordringar eller uppfattas som mindre kompetenta än de faktiskt är. Under 

årens lopp har dock Astrid, Britta och Flora lärt sig ”det manliga språket”; hur de ska prata för 

att de ska bli hörda av sina manliga kollegor. 
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6 | Slutsatser 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och studiens frågeställningar besvaras. Kapitlet 

är indelat i två rubriker vilket är studiens frågeställningar; ”Hur upplever kvinnliga chefer 

könsskapandet inom den mansdominerade IT-branschen?” och ”Hur hanterar dessa 

kvinnliga chefer de praktiska följder könsskapandet medför?”. 

Syftet med studien var att undersöka hur vårt sätt att göra kön påverkar kvinnliga chefer inom 

en mansdominerad bransch. Mer specifikt ville vi bidra med mer kunskap om kvinnliga 

chefers upplevelser av könsskapande inom IT-branschen.  

 

6.1 Hur upplever kvinnliga chefer könsskapandet inom den 
mansdominerade IT-branschen? 
 

Utifrån vår analys har vi kommit fram till att majoriteten av de kvinnor vi intervjuat inom IT-

branschen befinner sig i en unik särställning genom att de, i olika grader, behöver rättfärdiga 

sin position. Vår studie har även vittnat om att dessa kvinnors väg upp mot toppen kantats av 

andra typer av motstånd än männens. Ett av motstånden finns i att chefsnormen i sig är 

könsmärkt och att kvinnor inte bara jämförs med den utan också med män – som bara genom 

sitt kön lever upp till en stor del av chefsnormen. Ett annat motstånd en del av de kvinnor vi 

intervjuat mött är att deras arbete kontrolleras ner till detaljnivå, till skillnad från deras 

manliga motsvarigheter. Detta fenomen har vi upptäckt blivit allt starkare i takt med att de 

kommit sig högre upp i organisationshierarkin och fått tyngre poster. Många av dem har även 

berättat om att de fått lära sig att nyckeln till framgång, som kvinna inom en mansdominerad 

bransch, finns i att tala ”det manliga språket” och därmed tona ner det kvinnliga. För att bli 

hörda och förstådda har dessa kvinnor med andra ord fått lära sig andra sätt att kommunicera 

och föra sig på. 

 

Vår analys har även lett oss in på att de kvinnor vi intervjuat i stor mån upplever att de 

exkluderas på olika sätt inom den mansdominerade IT-branschen. Genom att de är kvinnor 

har de mindre gemensamt med exempelvis ledningsgrupper, som uteslutande består av män, 
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och de går därmed miste om en del tillfällen och möjligheter när de inte ”sitter i bastun” med 

männen där en del kontakter knyts och affärer tecknas. 

 

Vår slutsats är därför att de kvinnliga chefer inom den mansdominerade IT-branschen, som vi 

träffat, behöver anpassa och begränsa sig i större mån än sina manliga motsvarigheter. Då 

könsnormerna för en kvinna och rollförväntningar på en chef står i opposition till varandra har 

vi genom analysen av vårt empiriska material dragit slutsatsen att våra intervjupersoner, om 

än i olika grad, behöver tona ner sin kvinnlighet och det som särskiljer dem från sina manliga 

motsvarigheter. Detta behöver de göra för att öka sina möjligheter att lyckas att utföra sitt 

arbete på bästa sätt. Vi har även dragit slutsatsen att dessa kvinnliga chefer inom den 

mansdominerade IT-branschen behöver anpassa sitt språk så de talar mindre ”kvinnligt” och 

mer ”chefslikt” så att de hörs och förstås av sina manliga kollegor. 

 

 

 

6.2 Hur hanterar dessa kvinnliga chefer de praktiska följder 
könsskapandet medför?  
 

Vår analys har lett oss in på att homosocialitet är närvarande inom IT-branschen, eller i varje 

fall inom de IT-företag vi kommit i kontakt med genom våra intervjupersoner. Den manliga 

gemenskapen har hindrat en stor del av våra intervjupersoner från att kunna utföra sitt arbete 

på samma premisser som de manliga motsvarigheterna. Majoriteten av våra intervjupersoner 

har däremot vittnat om att det finns ett särskilt språk bland de manliga kollegorna. Våra 

intervjupersoner upplever att de inte lyssnas på med samma respekt som männen, även om de 

talar ”det manliga språket”. Många av våra intervjupersoner har därför upptäckt, som bland 

annat Astrid beskrev, att det är smidigare och mer tidseffektivt att plantera en idé eller ett 

förslag hos en manlig motsvarighet och låta denne driva igenom den som sin egen, än att de 

själva ska försöka få gehör för det. 

 

Utifrån analysen har vi därför dragit slutsatsen att de kvinnliga chefer inom IT-branschen som 

vi intervjuat hanterar de praktiska konsekvenser, till följd av könsnormer, de ställs inför i sin 

yrkesroll genom anpassning och list. Två av våra intervjupersoner har dock valt att lämna 

branschen för att starta egna företag, vilket i sig kan vara en form av hanteringsstrategi. Vi 

låter dock detta vara osagt då vi inte har tillräckligt med empiri för att kunna dra den 
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slutsatsen. Vi har däremot dragit slutsatsen att det i många av de kvinnliga chefer vi träffat, 

finns en prestigelös lagspelare som ser till lagets bästa snarare än sin egen vinning. Detta med 

anledning av att de konsekvenser dessa kvinnliga chefer ställs inför, till skillnad från sina 

manliga motsvarigheter, löser de flesta av dem genom att lägga sin egen prestige åt sidan och 

se till att arbetet som behöver bli gjort genomförs, även om det resulterar i att någon annan i 

slutändan får den cred som egentligen borde tilldelas dem själva.  
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7 | Avslutande diskussion och reflektioner 

I det avslutande kapitlet diskuterar vi resultatet i relation till studien i dess helhet och till den 

tidigare forskningen. Vi gör även en reflektion av den problematik vilket finns med studien 

och hur den skulle kunna åtgärdas. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning inom 

området. 

7.1 Diskussion och reflektion 

Vi har i vår studie fördjupat oss i kvinnliga chefers upplevelser av könsskapande. Vi finner 

det intressant att den tidigare forskningen, till en stor del, överensstämmer med vår insamlade 

empiri trots att den tidigare forskningen vi använt oss av inte är gjord i Sverige. Det vi funnit i 

vår studie, som överensstämmer med den tidigare forskningen, är att kvinnliga chefer inom 

mansdominerade branscher upplever att de känner sig mer synliggjorda och granskade än sina 

manliga motsvarigheter. Vi fann även att kvinnorna i vår studie i stor utsträckning känner sig 

exkluderade, förbisedda och att de behöver bevisa sig värdiga i högre grad jämfört med sina 

manliga kollegor i samma position. Detta gör de genom att bland annat arbeta hårdare, 

leverera bättre resultat samt att ändra på sin personlighet. Sistnämnda punkt, att de upplever 

att de behöver ändra på sin personlighet för att lyckas klättra i hierarkin, visade vår insamlade 

empiri att ”man lär sig med åldern”.  

 

Något vi initialt inte hade räknat med att finna i vårt empiriska material var det som samtliga 

av våra intervjupersoner spontant ledde intervjuerna till, nämligen språkaspekten. Att språket 

och kommunikationen är viktigt, speciellt i ledande position, förstod vi – men att det så 

kallade manliga språket skulle vara så dominerande och i slutändan obligatorisk att behärska 

för att kunna utföra sitt arbete var något vi inte räknat med. Samtliga av våra kvinnliga chefer 

vittnade om hur de, om än i olika grad, upptäckt att de behövt anpassa sitt språk och sitt sätt 

att tala för att höras och förstås av sina manliga kollegor. Även om detta stämmer överens 

med vad de tidigare studierna funnit om språket och chefskulturen (Thomsson & Elvin-

Nowak, 2003:205). Att chefer tenderar att skapa gemensamma intressen och framför allt ett 

gemensamt språk var genomgående i våra intervjuer och något som vi fann väldigt intressant.  
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Vi finner även i vår studie att kvinnliga chefer, till skillnad från sina manliga motsvarigheter, 

utsätts för kommentarer eller pikar om sin klädsel och sitt utseende från manliga kollegor. 

Könsskapande är centralt i alla kontexter och organisationer utgör inget undantag. I och med 

att göra kön inte bara handlar om att leva upp till och forma sig efter normativa föreställningar 

utan också att anpassa sig till det avvikande blir de kvinnliga cheferna i sin yrkesroll extra 

utsatta för detta genom de motsättningar som finns för den kvinnliga könsnormen och 

chefsnormen, som är manligt präglad (West & Zimmerman, 1987:136). 

 

I och med att vårt resultat överensstämmer med liknande forskning känner vi att vi fångat det 

essentiella inom vårt valda problemområde. Ett resultat som dock skiljde sig åt var de sexuella 

trakasserier som tidigare forskning visade på (Bothra Doret, 2016:258). Vårt empiriska 

material visade inte på att våra intervjupersoner har några upplevelser av detta, däremot har 

sexismen varit närvarande i hög grad för en del av kvinnorna. Sexismen har bland annat 

manifesterats i att de fått öknamn alternativt blivit förminskade i sin yrkesroll, även på höga 

positioner. Även om vi, från våra intervjupersoner, inte fått ta del av några erfarenheter av 

sexuella trakasserier innebär det inte att det inte existerar. Så sent som i december 2016 blev 

det stora rubriker ibland annat i tidningen Dagens Nyheter då två manliga chefer inom Telia-

koncernen i Sverige avskedades till följd av att kvinnliga medarbetare känt sig tvingade till 

sex för att kunna klättra i karriären (DN, 2016). Detta vittnar om att sexuella trakasserier, 

tyvärr, fortfarande är aktuellt på svenska arbetsplatser.  

 

Vidare framkommer det från intervjuerna att homosocialitet är närvarande i de företag inom 

IT-branschen vi kommit i kontakt med. Detta bidrar till att kvinnliga chefer vi intervjuat 

generellt har det svårare att röra sig uppåt i organisationshierarkin, alternativt svårare att 

utföra sitt arbete på det sätt de önskar när de väl kommit till högre positioner. Däremot kunde 

samtliga av våra intervjupersoner se ett ljus i tunneln, samhället är på väg mot en mer 

jämställd attityd gällande kvinnor i chefspositioner. Våra intervjupersoners egna upplevelser 

tyder på att det är kompetensen, snarare än könstillhörigheten, som får allt större betydelse. 

För att än en gång citera en av våra intervjupersoner, Flora, kan vi konstatera att ”Det har 

blivit bättre, men vi är inte framme än”. 

 

Avslutningsvis vill vi tillägga att denna uppsats har varit väldigt intressant och givande att 

arbeta med, även om den stundtals varit krävande. Ämnet är något som vi båda funnit 
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intressant och de personer vi kommit i kontakt med har varit en ynnest att få ta del av deras 

spännande och intressant historier, upplevelser och erfarenheter. Vi båda kan enas om att 

intervjuerna utan tvekan varit det roligaste momentet. Det har varit givande att få möta 

”kvinnorna bakom statistiken”. 

 

 

 

7.2 Förslag på vidare forskning 

I samband med eftersökningar av den tidigare forskningen samt genomgång av teoretisk 

litteratur har vi stött på en kunskapslucka gällande ”det manliga språket” som visat sig vara 

centralt i organisationer. Då detta var ett återkommande tema våra intervjupersoner ledde 

intervjuerna till, skulle vi finna det intressant att fördjupa sig i detta område.  

 

Det vore även intressant att ur ett sociologiskt perspektiv undersöka hur situationen för 

kvinnliga chefer ser ut inom andra mansdominerade branscher än IT-branschen. Det vore 

också intressant att undersöka hur kvinnor inom andra mansdominerande branscher, som 

snarare är fysiskt krävande än mentalt krävande, upplever könsnormer. Med tanke en av de 

studier vi använt oss av i vår tidigare forskning, Women in Mining: An Assessment of 

Workplace Relations Struggles (2016) och den stora gruvindustri vi har i Sverige vore det 

intressant att rikta fokus mot denna bransch och göra en svensk studie av detta. 

 

Att jämföra de subjektiva upplevelserna från kvinnor i ett väl utvecklat och till synes jämställt 

liberalt land som Sverige, med ett mer hårt land som USA där regelverken inte skyddar 

kvinnorna på samma sätt som i Sverige. 

 

Vi skulle även finna det intressant att undersöka vårt valda ämnesområde ur ett psykologiskt 

perspektiv, det vill säga skillnaden mellan män och kvinnor i chefsroll. Är männens 

subjektiva upplevelser de samma som kvinnornas och förstår de manliga cheferna vad de 

utsätter kvinnorna för i den homosociala kulturen eller sker det på ett omedvetet plan?  
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Bilaga 1 | Intervjuguide 
 

Forskningsetik 
• Vi ska be intervjupersonen om lov att få spela in intervjun och klargöra att det är ett 

frivilligt moment. Intervjupersonen har när som helst rätt att neka till inspelning om så 

önskas. 

• Vi ska informera om studiens syfte. 

• Vi ska även tydliggöra att materialet från intervjun enbart används till utformningen 

av uppsatsen och kommer sedan att raderas. 

• Det är inget krav på att svara på alla frågor och intervjupersonen får när som helst 

avbryta intervjun. Personen i fråga kommer även hållas anonym. 

 

Introduktion 
(Frågorna ska vara lättsamma och leda in intervjupersonen i intervjun) 

• Berätta lite om dig själv, exempelvis hur gammal du är, vilken utbildning du har, hur 

ser din familjesituation ut?  

• Hur länge har du arbetat på företaget? 

• Vilken typ av chefsposition har du på företaget? 

o Hur många anställda har du personalansvar över? 

• Vad har du för arbetslivserfarenhet innan detta jobb? 

• Hur många år har du arbetat med nuvarande arbetsuppgifter/ i denna position? 

• Berätta lite kort om varför du sökte dig till detta yrke/ kom in på detta spår? 

o Rekryterades du direkt till denna position eller har du jobbat dig upp?  

• Kan du berätta om en vanlig dag på jobbet?  

 

 

Tematiska frågor: Rollförväntningar 
• Hur skulle du beskriva dig som chef? 

Denna fråga syftar till att undersöka om de beter sig stereotypiskt för kvinnliga chefer.  



 
 

 

• Hade du någon tidigare erfarenhet av chefsroll? 

o Berätta. 

Denna fråga syftar till att undersöka om det finns tidigare erfarenhet av chefsroll på 

icke-mansdominerad arbetsplats och vad de tog med sig av den upplevelsen. 

 

• Vilka förväntningar hade du på tjänsten innan du började? 

Denna fråga syftar att undersöka om de hade reflekterat kring att vara chef över män. 

 

• Hur upplever du att du togs emot som chef? 

Denna fråga syftar att undersöka hur kollegorna såg på intervjupersonen.  

 

• Upplever du att synen på dig som chef/ relationen med dina kollegor har ändrats över 

tid? 

Denna fråga syftar att undersöka  

 

• Vad är det bästa med att vara chef? 

Denna fråga syftar till att undersöka om det finns könsaspekter som ligger till grund 

för detta. 

 

• Vad är det sämsta/svåraste? 

Denna fråga syftar till att undersöka om det finns könsaspekter som ligger till grund 

för detta. 

 

• Upplever du att du mött på motstånd i din roll som just kvinnlig chef?  

o Kan du ge ett konkret exempel på en sådan situation?  

 

• Har du någon gång upplevt fördomar mot dig som chef? 

o Kan du ge exempel på det? När var det senast? 



 
 

 

• Hur mycket upplever du att du styrs av förväntningar från dina kollegor av hur en chef 

ska vara? 

o Kan du ge exempel? 

 

 

Tematiska frågor: Könsroller 
• Upplever du att du tillför något annat i din roll som kvinnlig chef jämfört med dina 

manliga chefskollegor? 

o Kan du ge exempel på detta? 

 

• Upplever du att det finns några skillnader i förväntningar på dig jämfört med dina 

manliga chefskollegor? 

o Om ja, kan du ge exempel på detta? 

o Om nej, varför tror du att … 

 

• Upplever du att dina anställda uppfattar dig som exempelvis mer empatisk eller 

förstående än dina manliga kollegor? 

Denna fråga syftar till att undersöka om intervjupersonen ses som stereotypiskt 

kvinnlig. 

 

• Händer det att du agerar i syfte att leva upp till (eventuella) dessa förväntningar om att 

vara förstående/empatisk? 

o Utveckla gärna. 

 

• Upplever du att du behöver tillföra något extra till skillnad från dina manliga 

chefskollegor för att bli accepterad i lika hög grad? 

o Om ja, kan du ge exempel på detta? 

Denna fråga syftar till att undersöka om könsnormer gör sig påminda. 

 



 
 

 

• Upplever du att du har möjlighet att vara dig själv i din chefsroll? 

o Om ja, på vilket sätt? När händer det i så fall? 

o Om nej, hur kommer det sig? 

Denna fråga syftar till att undersöka om de upplever att de behöver anpassa sin 

ledarstil till de stereotypa förväntningar som finns på kvinnliga chefer. 

 

Avslutningsvis  
• Är det något som du känner att du vill tillägga eller fråga om som känns relevant 

utifrån det vi har pratat om?  

• Är det okej om vi återkommer och ställer någon följdfråga om vi upptäcker att något 

skulle saknas?  

 

Tack så mycket för att du tog dig tid och för ditt engagemang idag! 

  



 
 

Bilaga 2 | Missivbrev 
 

Hej, 

Vi heter Linda Fredriksson och Victoria Asplund och vi är personalvetarstudenter på Örebro 

universitet. Vi är inne på vår femte termin på personalprogrammet och ska skriva en C-

uppsats i sociologi denna termin. Vår uppsats handlar om kvinnliga chefer inom en 

mansdominerad bransch.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika könsnormer och rollförväntningar påverkar 

kvinnliga chefer inom den mansdominerade IT-branschen. 

 

Med anledning av studien skulle vi gärna intervjua dig, under denna vecka eller nästa. 

Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och din medverkan skulle ske helt anonymt.  

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.  

 

Linda: 070-XXX XX XX 

mail@hotmail.com 

 

Victoria: 072-XXX XX XX 

mail@hotmail.com 

 

Tacksamma för svar. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Linda Fredriksson och Victoria Asplund 
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