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Abstract 

The subject of female leadership has been widely discussed during the last decades and 

previous studies has shown that the management is unequal in terms of gender. Previous 

studies regarding female leadership has often been compared to management administered by 

male leaders. In this study we want to eliminate the thoughts and norms about male leadership 

and instead focus on differences within a group of female leaders. Therefore, is the aim of this 

essay to examine how six female leaders experience their leadership and determine if age and 

former experiences have an effect. The method follows a qualitative research design based on 

six semi structured interviews. To unveil potential social differences and distinctions between 

diverse generations, we have compared responses form three older female leaders with at least 

25 years of experience, with three younger leaders with less experience. The applied theories 

in this paper cover gender roles, leadership, habitus and different kinds of recruitment 

processes. The outcome shows that the differences between the two age groups are relative 

small. Despite this, the results shows that the perceived gender roles and its obstacles tend to 

diminish with increased age and experience. 

 

Keywords: female leadership, glass ceiling, habitus, homogeneity, homosociality, 

leadership.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Kvinnligt ledarskap har sedan flera årtionden tillbaka varit ett omtalat ämne där majoriteten 

av tidigare forskning studerat kvinnligt ledarskap i relation till det manliga. Eftersom 

samhället successivt förändras, i en riktning där allt fler kvinnliga ledare träder fram, har vi 

valt att inrikta oss på kvinnligt ledarskap. Syftet med denna studie är att undersöka kvinnliga 

ledares upplevelser av hur det är att arbeta i en ledande position inom den privata sektorn. Vi 

har valt att jämföra äldre kvinnliga ledare med minst 25 års erfarenhet med yngre kvinnliga 

ledare med mindre erfarenhet av ledarskap. Anledningen till detta är för att undersöka om 

eventuella samhälls- och generationsskillnader har en inverkan. Studien tar utgångspunkt i 

ledarskapsteorier, genusteorier, Bourdieus habitusbegrepp samt olika rekryteringsstrategier. 

Då fokus har varit att studera kvinnornas upplevelser har vi valt en kvalitativ metod där vi 

genomfört sex stycken semistrukturerade intervjuer. Studien visade att det är en förvånansvärt 

liten skillnad i upplevelsen av ledarskap mellan yngre och äldre kvinnliga ledare. Det går 

dock att konstatera att ökad erfarenhet samt ökande ålder minskar upplevelsen av 

könsstrukturernas begränsningar.  
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1.0 Inledning  
I det inledande kapitlet presenteras varför vi valt att behandla kandidatuppsatsens ämnesval; 

kvinnligt ledarskap. Därefter redogörs för studiens syfte och frågeställningar samt en 

begreppsdefinition av kvinnliga ledare. Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition med 

en kortare beskrivning av studiens innehåll. 

1.1 Bakgrund 

Sverige är ett av världens mest jämställda länder (Regeringskansliet, 2018). Trots detta finns 

det fortfarande stora könsskillnader inom näringslivet där mycket arbete återstår för att 

kvinnor och män ska ha samma rättigheter. Då Sverige är ett demokratiskt land borde alla 

individer med samma kompetens ha lika möjligheter till inflytande och makt, oavsett kön. 

Sverige har länge haft jämställdhet som ett uttalat mål och utvecklingen mot ett mer jämställt 

arbetsliv går i rätt riktning. Trots detta är ledarskap- och chefsarbetet inom näringslivet 

fortfarande mansdominerat där kvinnor möter betydande utmaningar för att nå högre 

chefspositioner (Ledarna, 2017, s.11).  

 

Det är anmärkningsvärt att inte ens en av fem vd:ar var kvinna i Sverige under 2017 (Ledarna, 

2017, s.5). Detta innebär att endast 16 procent av Sveriges ledare på vd-nivå består av 

kvinnor. Liknande information presenteras i Statiska Centralbyråns (SCB) årsbok från 2018 

där det framgår att andelen kvinnliga chefer inom näringslivet enbart var 30 procent. Det har 

dock skett en kraftig ökning av andelen kvinnliga chefer under 2000-talet. Med den rådande 

ökningstakten kommer det att vara jämställt på chefsposterna först år 2030 (Ledarna, 2017, 

s.11). 

 

Med utgångspunkt i ovannämnd statistik och vårt personliga intresse för ledarskap och 

genusforskning har vi valt att inrikta oss på kvinnligt ledarskap inom den privata sektorn. I 

tidigare studier framkommer det att kvinnor möter ett flertal hinder under sin karriär. Vidare är 

det vanligt att kvinnligt ledarskap jämförs med manligt ledarskap, där det manliga ledarskapet 

uppfattas som en norm. Genom denna studie vill vi fokusera enbart på kvinnligt ledarskap. 

Studien kommer att undersöka om utvecklingen går i rätt riktning och hur den unga 

generationen kvinnliga ledare upplever sitt ledarskap jämfört med äldre företrädare med mer 

erfarenheter. Utifrån detta anses studien vara sociologisk relevant. Anledningen till att vi valt 

att studera olika åldrar är för att ta reda på eventuella samhälls- och generationsskillnader som 
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kan påverka ledarskapet. Vi ämnar få en bättre förståelse över kvinnligt ledarskap genom att 

låta kvinnliga ledare beskriva sin upplevelse av ledarpositionen.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnliga ledare upplever ledarskapet inom den 

privata sektorn. Vidare omfattar syftet att utreda eventuella skillnader mellan äldre och yngre 

kvinnliga ledare samt hur erfarenheten påverkar upplevelsen.  

1.3 Frågeställningar 
• Hur upplever kvinnor sin ledarroll i dagens samhälle? 

• Finns det någon skillnad mellan hur äldre och yngre kvinnliga ledare upplever 

ledarskapet? 

• Hur påverkar yrkeserfarenheten upplevelsen?  

1.4 Begreppsdefinition 

Vår definition av kvinnliga ledare är kvinnor som besitter en ledande position med stort 

inflytande, exempelvis VD, grundare samt ledare med omfattande personalansvar. Vi har valt 

att definiera äldre ledare som personer över 50 år med minst 25 års erfarenhet i ledande 

positioner. Unga ledare definieras som personer under 35 år, som efter sin utbildning har haft 

ett fåtal ledarpositioner. Varför vi valt denna gräns är då vi vill jämföra äldre ledare med mer 

erfarenhet med yngre ledare med mindre ledarerfarenheter, för att se om det finns några 

eventuella samhällsskillnader som påverkar.   

1.5 Disposition   

I följande kapitel redogörs för tidigare forskning samt den teori som ligger till grund för 

studien. Teoriavsnittet inleds med en övergripande beskrivning av olika ledarskapsteorier, 

genusteorier och Bourdieus habitusbegrepp. Därefter följer en kort reflektion av ovannämnda 

teorier. Avslutningsvis presenteras olika rekryteringsstrategier som sedan reflekteras i 

samband med genusteorierna.  

I nästföljande kapitel behandlas metoden där vi beskriver hur vi har gått tillväga för att 

genomföra studien. Vidare presenteras studiens urval inklusive dess avgränsningar. Därefter 

förs en diskussion av vald metod samt hur vi arbetat med de etiska principerna. 

Avslutningsvis följer en kort presentation av intervjupersonerna för att skapa en överblick.  
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Vidare presenteras studiens analys och resultat. Inledningsvis analyseras gruppen yngre 

kvinnliga ledare för att sedan göra en liknande analys av de äldre ledarna med mer erfarenhet. 

Avslutningsvis i analysen jämförs de två grupperna, där vi lyfter fram både likheter och 

skillnader bland de kvinnliga ledarna.  

Det avslutande kapitlet presenterar studiens slutsatser samt en diskussion. Inledningsvis förs 

en övergripande diskussion. Därefter presenteras resultatens relation till tidigare forskning 

samt förslag till framtida forskning. Till sist redogörs för studiens slutsats där resultat vävs 

samman med syfte och frågeställningar. 
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2.0 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning av kvinnligt ledarskap. För att hitta relevant 

tidigare forskning har vi använt oss av databaserna Swepub och Sociological Abstracts. Valda 

sökord har varit: ledarskap, kvinnligt ledarskap, habitus, homosocialitet och glastak. Sökorden 

har även översatts till engelska för att hitta engelskspråkiga texter. 

Fram till 1970-talet har svensk forskning om ledarskap varit könsblind där ledarskap har 

förknippats med den dominerande och auktoritära mannen. Förklaringen till varför kvinnor 

saknats på chefsposterna är att kvinnans primära ansvar låg på familj och hem. En ytterligare 

förklaring är att kvinnliga egenskaper fram till dess inte ansetts som lämpliga för ledarrollen. 

Kvinnor som intresserade sig för chefsrollen behövde därför anpassa sig till de manliga 

chefernas villkor och premisser (Ellström & Kock, 2009, s. 41).   

En av de första sociologiska pionjärerna att studera kvinnligt ledarskap var den amerikanske 

organisations- och ledarskapsforskaren Rosabeth Moss Kanter. I Kanters studie ”Men and 

Women of the Corporation” från 1977 undersöker hon det kvinnliga ledarskapet i relation till 

det manliga. Det faktum att kvinnliga chefer är i minoritet kan, enlig Kanter, leda till att de 

tvingas prestera bättre än de manliga kollegorna, för att få samma acceptans och uppskattning. 

Kvinnliga kompetenta ledare uppfattas ofta av sina manliga kollegor som ett hot. Manliga 

ledare tenderar därför att motarbeta och förminska de kvinnliga ledarnas potential. Då arbetet 

för kvinnliga ledare försvåras, skapas en ond cirkel utan möjlighet att ta igen de manliga 

ledarnas försprång (Kanter, 1977, s. 52–68). 

Linghag (2009) lyfter i sin avhandling, “Från medarbetare till chef - kön och makt i 

chefsförsörjning och karriär”, problematiken kring den ojämna chefsfördelningen i Sverige. 

Avhandlingens syfte är att ta reda på varför det är ojämlikt mellan män och kvinnor på 

chefsnivåer, när övriga poster har en mer jämlik könsfördelning. Vidare fokuserar 

avhandlingen på män och kvinnors förutsättningar för att nå högre positioner samt hur de 

olika könen behandlas under karriärprocessen (Linghag, 2009, s. 237). Resultaten påvisar att 

kvinnans potential uppfattas som bristfällig till skillnad från mannens potential som 

förknippas med karriär. Därmed blir karriären könsmärkt vilket försvårar kvinnors 

karriärmöjligheter. När kvinnor upplever att de har sämre möjligheter minskar motivationen 

och drivkraften avtar. Linghag kommer genom sin kvalitativa studie fram till att kvinnor har 

lägre chanser att befordras till högre positioner jämfört med männen. Detta leder till att 

männen har större inflytande i arbetslivet vilket i sin tur skapar en mansdominans, både på 
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individ-, organisations- och samhällsnivå. För att möjliggöra förändring behöver 

organisationer skapa en medvetenhet om den rådande obalansen samt tillämpa principer om 

jämställdhetsarbete (Linghag, 2009, s. 12).  

Majoriteten av forskning om ledarskap har utgått från en manlig norm där det tas för givet att 

ledarskap är en manlig aktivitet. Bolman och Deal (2015, s. 414) är två samtida 

organisationsforskare i USA som menar att det inte förekommer någon större skillnad mellan 

manligt och kvinnligt ledarskap. Variationen i ledarskap beror inte på kön utan skiljer sig åt 

beroende på individens personliga egenskaper. De redogör för att det tidigare synsättet där 

ledarskapsförmågor förknippas med manliga karaktärsdrag sakta förändras i det samtida 

samhället. Anledningen till förändringen är att det blir allt vanligare att kvinnor besitter 

ledande positioner samt arbetar i mansdominerande branscher (Bolman & Deal, 2015, s. 415, 

417). 

Liknande tankar presenteras av Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 402) som har studerat 

organisation och ledarskap i skandinaviska länder. Den empiriska forskningen visar att både 

kvinnliga och manliga ledare menar att könets betydelse är en mindre viktig faktor för en 

ledares utveckling och framgång. Det som är av betydelse är istället ledarens personliga 

egenskaper och erfarenheter (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 402). Kvinnor och män utgör olika 

typer av ledare där kvinnor har en mer flexibel ledarstil. Vidare är kvinnor mer öppna för andras 

idéer, kommunicerar mer komplext samt är mer samarbetsvilliga. De anses även vara mer 

omsorgsfulla, fokusera mer på känslor och använder makt på ett annorlunda sätt (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014, s. 403). Könsskillnaderna blir tydliga när förväntningarna på manligt och 

kvinnligt ledarskap undersöks. Det finns stereotypiska uppfattningar gällande vad som är ett 

manligt respektive kvinnligt uppförande. Kvinnliga ledare kan förväntas visa upp klassiska 

kvinnliga egenskaper, såsom att vara mer noggranna och emotionella än män. Samtidigt finns 

det ett krav där kvinnor förväntas leva upp till manliga egenskaper som exempelvis 

instrumentell och effektiv (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 404).  

Ivarsson (2001, s.7) lyfter fram socialpsykologisk forskning som menar att mansdominansen 

inom ledarskap kan förklaras av det svenska samhällets aktuella könssocialisering. Ivarsson 

lyfter fram Chodorows tankar från 1989 som anser att kvinnans könsidentitet definieras av 

medkänsla och omtänksamhet, till skillnad från mannens som förknippas med en stark egen 

vilja där självständighet är i fokus. I och med detta socialiseras män till en starkare 

konkurrenskraft. Ur ett traditionellt synsätt har de kvinnliga egenskaperna varit oeniga med 
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önskvärda ledaregenskaper. Författaren menar att det har skett en förändring inom synen på 

eftertraktade ledaregenskaper, då det idag anses vara mer önskvärt med traditionellt kvinnliga 

personlighetsdrag. Vidare tar Ivarsson (2001, s.8) upp Blomqvist (1994) som redogör för 

centrala egenskaper hos en ledare såsom att vara social, kommunikativ och samarbetsvillig. 

Vi anser att studien är betydelsefull då den definierar bra ledarskap utifrån personliga 

egenskaper, snarare än kön.  

Tidigare forskning har främst fokuserat på skillnaden mellan kvinnligt och manligt ledarskap. 

Under senare tid har forskningen utvecklats där även attityder till ledarskap har studerats. I 

dagens samhälle finns det ett flertal studier som visar på att attityden till ledarskap påverkar 

ledarens agerande. Bland annat har den amerikanske genus- och ledarskapsforskaren Kiser 

(2015, s. 598) studerat skillnader mellan män och kvinnors attityder i relation till arbete och 

ledarskap. Fokus var att skapa en förståelse för hur och i vilken omfattning dessa skillnader 

påverkar män och kvinnors beteende i arbetslivet. Den kvantitativa påvisade en betydelsefull 

skillnad mellan könen. Exempelvis tyckte män, i jämförelse med kvinnor, att de oftast var 

bättre kandidater till speciella och mer ansträngande arbetsuppgifter. Män menade även att de 

var bättre lämpade som företagsledare. Kvinnor värderade arbetet högt då det uppfattades som 

ett tecken på självständighet. För kvinnor var därmed ett arbete i sig av betydelse medan män 

inte nöjde sig, utan ofta eftersträvade en ledarroll. Studien visar att män tenderar att bli 

rekryterade till högre befattningar, medan det råder en bättre balans mellan könen vid 

rekrytering till mellanchefsroller. Kiser (2015, s. 599–603) konstaterar även att de 

organisationer som prioriterar mångfald bland chefer och som dessutom har kvinnliga 

rekryterare, har betydligt större möjligheter att främja kvinnligt ledarskap.  

Eftersom tidigare forskning har fokuserat på kvinnligt ledarskap i jämförelse med manligt 

ledarskap upplever vi att det manliga ledarskapet fortfarande bedöms som en norm. Det är 

därför intressant och betydelsefullt att undersöka kvinnligt ledarskap utan att se till det 

manliga ledarskapet. Vi kommer därmed att studera och jämföra kvinnliga ledare i olika 

åldrar med olika arbetslivserfarenheter. Vårt forskningsbidrag syftar till att skapa en ny syn på 

kvinnligt ledarskap där den manliga normen bortses ifrån.  
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3.0 Teori 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som utgör en referensram för 

studiens analys. Då vi har valt att studera kvinnligt ledarskap följer det sig självklart för oss 

att använda genusteorier samt olika ledarskapsteorier, vilka är våra två mest centrala teman. 

Vidare har frågeställningarna ett tydligt genusfokus vilket även det påverkar valet av 

genusteorier. Därefter presenteras Bourdieus begrepp habitus samt olika former av 

rekryteringsprocesser, då det är intressant att ta reda på hur de kvinnliga ledarna rekryterades 

till nuvarande befattningar. Avslutningsvis introduceras två kortare teorireflektioner med egna 

tankar, för att skapa en övergripande förståelse för hur begreppen och teorierna hör samman.   

3.1 Ledarskapsteori 

Det finns flera definitioner av begreppet ledarskap. Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 388) 

menar att ledarskap är det agerande som ledaren använder sig av för att påverka andra 

individers handlande. Det vanligaste syftet med en organisations ledning är att få andra 

individer att uppnå mål samt att skapa motivation och trivsel på arbetsplatsen. Denna 

definition inriktas på tre perspektiv av ledarskap. För det första är ledarskap en benämning på 

de handlingar en eller flera individer använder sig av för att påverka andra. För det andra är 

målet med dessa handlingar att påverka beteendet hos medarbetare i enlighet med ledarens 

avsikter. Det sista perspektivet menar att det övergripande målet därmed blir att styra 

medarbetaren att genom sitt agerande bidra till att organisationen uppnår sina mål. Begreppet 

makt är nära relaterat till denna definition av ledarskap. Det handlar om att använda olika 

tillvägagångssätt för att få individerna att agera önskvärt (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 388). 

Viktigt att poängtera angående ledarstilar är att en ledare kan kombinera olika stilar.  

 

Ledarskap kan påverka de anställdas beteende både direkt och indirekt. Direkt ledarskap 

innebär att ledaren är i direkt kontakt med de individer som ska ledas. Denna typ av ledarskap 

består av olika former av interaktion mellan ledare och medarbetare. Exempel på direkt 

ledarskap är möten, epostmeddelanden samt medverkan vid olika aktiviteter (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014, s. 388). Ur ett organisationsbeteendeperspektiv handlar indirekt ledarskap om 

olika sätt som en ledare kan påverka sina medarbetare, utan att agera i direkt relation till 

dessa. Indirekt ledarskap kan delas in i två huvudformer; strategiskt- och värdebaserat 

ledarskap. Det strategiska ledarskapet innebär att ledaren genom att definiera mål och 

strategier, skapa modeller för utveckling samt utarbeta strukturer, påverkar medarbetarna 

indirekt. Det värdebaserade ledarskapet handlar istället om hur ledaren genom sitt ledarskap 
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påverkar de normer och värderingar som utgör organisationskulturen. Ledarens inflytande på 

kulturen sker framförallt genom att denne själv agerar som en förebild för att påverka 

medarbetarna att handla på ett liknande sätt. Det kan även ske genom skriftlig och muntlig 

kommunikation med medarbetarna (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 389). 

 

Karismatiskt ledarskap är en ledarstil som fokuserar på ledarens personliga utstrålning 

(Ellström & Kock, 2009, s. 25). Sociologen Max Weber har fördjupat sig i begreppet och 

menar att karisma är en medfödd egenskap som kan betraktas som ett ideal. Egenskaper som 

bidrar till ett framgångsrikt karismatiskt ledarskap är förtroendeskapande och inspirerande 

vilket gör att dessa ledare ofta får många följare (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 419). En 

karismatisk ledare utmärks genom att ledaren accepteras av sina underordnade utan att 

ifrågasättas. Resultatet blir att medarbetarna frivilligt agerar efter ledarens vilja samtidigt som 

ledarens åsikter anses vara korrekta. Ledaren är ofta i behov av makt, har ett bra 

självförtroende samt är övertygad om att det egna ledarskapets kvaliteter och att egna fattade 

beslut är de rätta (Ellström & Kock, 2009, s. 25).  

 

Transformativt ledarskap karakteriseras av att ledaren medvetet använder medarbetarnas 

känslor när denne utövar sitt ledarskap. Beteendet är inte manipulation utan snarare en 

process där ledaren behöver se till sina anställdas känslor (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 

418). För den transformativa ledaren är det viktigt att förmedla visioner och mål vilket gör att 

denne är duktig på att ge råd. Ledaren upplevs som insiktsfull och agerar ofta med stor 

självsäkerhet. Vidare har en transformativ ledare vanligtvis höga krav på sig själv och 

förväntar sig mycket av sina medarbetare (Altaleda, 2018). Eagly, Johannesen-Schmidt och 

Van Engen (2003, s. 569) hävdar att kvinnliga ledare, i jämförelse med manliga ledare, är 

mindre hierarkiska, mer samarbetsvilliga samt mer inriktade på förbättring av andras 

självvärde. Transformativt ledarskap anses vara effektivt för att uppnå organisationens syfte 

och mål, då transformativa ledare uppmuntrar och hjälper medlemmarna att utvecklas. Detta 

bidrar till kompetenta medarbetare som i sin tur skapar en mer framgångsrik organisation 

(Eagly et al. 2003, s. 571, 573). Författarna menar att kvinnor vanligtvis är mer transformativa 

än manliga ledare. Den transformativa ledarstilen kan hjälpa kvinnliga ledare att hantera 

eventuella problem som uppstår på ett enklare sätt genom att använda mindre auktoritet och 

istället vara mer transformativ. Detta är ett skäl till att medarbetare har lättare att acceptera 

kvinnliga ledares beslut jämfört med manliga ledares (Eagly et al. 2003, s. 571, 573). 
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På senare tid har forskare intresserat sig för situationsanpassat ledarskap, då tidigare 

ledarskapsteorier inte varit applicerbara i samtliga situationer. Varierande situationer kräver 

olika typer av ledarskap vilket innebär att ledaren bör anpassa sin ledarstil efter den rådande 

situationen (Ellström & Kock, 2009, s. 29). Arbetets karaktär, medarbetarna samt sociala 

omgivningsfaktorer kan påverka vilken ledarstil som är bäst lämpad för organisationen.  

En framgångsrik ledare är den med bästa förmågan att anpassa sitt ledarskap till de krav som 

råder i den aktuella situationen. En ledare föds inte till ledare utan det handlar snarare om en 

utvecklingsprocess (Ellström & Kock, 2009, s. 30). Målet med situationsanpassat ledarskap är 

att fastställa under vilka villkor de olika ledarstilarna är mest lämpliga. Ledare bör anpassa sitt 

beteende efter de personer som ska ledas för att nå snabba och effektiva resultat (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014, s. 408).  

 

3.2 Genusteori: glastak och homosocialitet 

Glastak 

Begreppet glastak presenterades år 1978 av Marilyn Loden som länge arbetat inom Human 

Resources Management (BBC, 2017). Hon myntade begreppet för att beskriva den osynliga 

barriär som hindrar kvinnor att nå de högre chefspositionerna. Trots att det idag är en 40 år 

gammal insikt är det fortfarande aktuellt i dagens näringsliv. Idéen om det osynliga glastaket 

började sedan att användas i amerikansk organisationslitteratur som en metafor till varför 

kvinnliga ledare vanligtvis inte når toppositionerna (Drake & Solberg, 1996, s. 21). Begreppet 

grundas på statistik som visar att kvinnor når de lägre chefsnivåerna men sedan hindras av 

begränsningar för att nå de högre ledar- och chefspositionerna. Det finns en så kallad osynlig 

barriär, ett glastak mellan kvinnorna och de högsta positionerna i en hierarkisk organisation. 

Glastaket omfattas av synliga och dolda mekanismer som upprätthålls av båda könen. Med 

kunskap om begreppet glastak ökar förståelsen för kvinnors och mäns olika utgångspunkter i 

en organisation. Drake och Solberg (1996, s. 22) antar att alla kvinnor, oavsett position, 

kommer att möta hinder som motsvarar glastakets begränsningar. 

Bolman och Deal (2015, s. 415) lyfter fram två faktorer som bidrar till att glastaket 

upprätthålls. De menar att den stereotypa ledaren förknippas med det manliga könet vilket 

leder till kvinnlig diskriminering. Vidare redogör de för att kvinnor i ledande positioner 

behöver betala ett högre pris än män, trots att de befinner sig på samma nivå. Exempelvis 

brukar arbetsbördan för en kvinnlig ledare öka, då kvinnan fortfarande tenderar att ha större 

ansvar i hemmet (Bolman & Deal, 2015, s. 417). 



 10 

Homosocialitet 

Begreppet homosocialitet används frekvent för att beskriva en organisations osynliga 

könsordning och maktstruktur. Homosocialitet innebär att individer föredrar de med samma 

kön vilket generellt leder till en överrepresentation av det ena könet (Lipman-Blumen, 1984, 

s. 102, 183). I samband med homosocialitet lyfts ofta begreppet heterosocialitet fram, vilket 

innebär att det andra könet relaterar och konfirmerar den homosociala gruppen. 

Heterosocialitet blir därmed en del av homosociala sammanhang (Wahl, Holgersson, Höök & 

Linghag, 2011, s. 124).  Inom organisationslitteratur används begreppet homosocialitet som 

en förklaring till hur samhällets genusordning återskapas på högre arbetsledande positioner. 

Inom arbetslivet resulterar därmed homosocialitet till att den rådande könsordningen i 

samhället upprätthålls då gruppen företagsledare, som till största delen består av män, har ett 

stort inflytande (Wahl et al., 2011, s. 122–123).  

Vanligtvis förknippas homosocialitet med manlig dominans men Lipman-Blumen (1984, s. 

184–185) menar att begreppet inte ska begränsas enbart till män. Dock tenderar det 

ekonomiska, politiska och yrkesmässiga livet bestå av ett manligt homosocialt nätverk. Detta 

leder till att männen besitter mer tillgångar och resurser som i sin tur genererar makt. Så länge 

en grupp har betydelsefulla tillgångar, oavsett om de används eller inte, besitter de makten. 

Lipman-Blumen (1984, s. 185) redogör för Max Webers forskning om hur patriarkala 

maktstrukturer uppstod som en självklarhet då en patriark ansågs vara en naturlig ledare. 

Wahl et al. (2011, s. 118–120) presenterar liknande tankar från det samtida samhället med ett 

förgivettagande av att organisationskultur är en manlig kultur. Detta innebär att 

organisationskulturen präglas av manliga värderingar. Vidare lyfter de fram Cynthia 

Cockburns (1991) tankar om att den manliga överordningen uttrycks genom kulturella 

mönster. I en manlig kultur bekräftas inte kvinnor på samma sätt som män vilket leder till 

minskade utvecklingsmöjligheter för kvinnor (Wahl et al. 2011, s. 121).  

3.3 Bourdieus begrepp kooptation och habitus 

Kooptation 

Bourdieus begrepp kooptation kan liknas med homosocialitet (Wahl et al., 2011, s. 122). 

Kooptation används för att beskriva hur samhällets elitgrupper återskapas genom olika 

mekanismer. Begreppet homosocial kooptationskultur innebär att män väljer in män i en 

grupp med krav på att de ska inrätta sig efter den rådande kulturen (Wahl et al., 2011, s. 123).  
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Habitus 

Bourdieu (1977, s. 76,78) myntade begreppet habitus som kan liknas vid en ryggsäck av 

individens tidigare erfarenheter. Habitus innebär att en individ omedvetet påverkas av gamla 

erfarenheter och anpassar det nya agerandet utefter detta. Även den hierarkiska positionen har 

betydelse för habitus (Bourdieu, 1977, s. 82). Swedberg (2003, s. 241) lyfter fram Bourdieus 

tankar som menar att habitus fungerar som ett allmänt förhållningssätt som genererar olika 

strategier som används i det sociala livet. Habitus skapas av kognitiva strukturer och är en 

produkt av tidigare händelser som skapar individuella och kollektiva vanor och praktiker.  

Vidare menar Bourdieu (1999, s. 13) att habitus fungerar som ett system av preferenser, som 

inte är godtyckligt utan överensstämmande inom olika grupper och kategorier av människor, 

exempelvis inom ett visst kön. Därav menar Bourdieu att genus samt den sociala 

konstruktionen av genus är en oskiljbar del av habitus som påverkar individen. Detta innebär 

att könet har ett tydligt inflytande på det framtida agerandet. De tankemönster som formar 

habitus är djupliggande mekanismer som ligger bortom individens medvetande, vilket gör att 

det inte ifrågasätts (Bourdieu, 1999, s. 21,51). Detta innebär att tankar kring den manliga 

dominansen som grundas i habitus och som påverkar individen, inte heller ifrågasätts 

(Bourdieu, 1999, s. 47). 

3.4 Reflektion av genusteori tillsammans med Bourdieus habitusbegrepp 

Inledningsvis presenteras den övergripande teorin om det osynliga glastaket och dess 

begränsningar. I jämförelse med glastaket, som förstås som en generell teori, uppfattas 

homosocialitet studera företeelsen mer utförligt. Begreppet homosocialitet ger en förklaring 

till varför det ena könet tenderar att bli överrepresenterat, vilket beror på att individer 

vanligtvis föredrar de med samma kön. I näringslivet, framförallt i ledningsgrupper, tenderar 

män att föredra män vilket skapar en homosocial grupp. Glastakets begränsningar kan därmed 

existera som en produkt av det förekommande homosociala beteendet vid tillsättning av 

ledande positioner.  

Vidare gör Bourdieu en ingående analys av begreppet homosocialitet genom att studera det i 

samband med inverkan av habitus. De mekanismer som driver det homosociala agerandet kan 

grundas i de olika habitus som individen har. Habitus delar upp världen i manligt och 

kvinnligt samt skapar genusstrukturer som bygger på de två könen. Viktigt att poängtera är 

dock att dessa strukturer är föränderliga. Bourdieu menar att manligt och kvinnligt habitus 

konkurrerar med och kompletterar varandra. Kvinnligt habitus uppstår som en kontrast till 
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manligt habitus. Förekommande av manligt och kvinnligt habitus påverkar därmed omedvetet 

individens agerande. Detta innebär att könen påverkas olika beroende på samhällets generella 

uppfattningar om kön. Exempelvis kan manligt habitus omedvetet påverkas av en utbredd 

uppfattning om att manliga egenskaper och personlighetsdrag är mer önskvärda hos en ledare. 

Orsaken till att en individ anser att ett visst kön är bättre lämpat som ledare kan därmed vara 

baserat i habitus snarare än på homosocialitet. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att de tre begreppen har ett tydligt samband. De 

studerar samma företeelse men med olika angreppsvinklar på varierande analysnivåer. 

Sammantaget skapas en bild av orsakerna till den obalans vad gäller kön och tilldelade 

ledarpositioner. 

3.5 Rekrytering 

Drake och Solberg (1996, s. 206) redogör för tre olika huvudstrategier för 

rekryteringsprocesser, intern, extern och nätverksrekrytering. Internrekrytering innebär att 

företaget tillvaratar företagsspecifik kunskap och rekryterar organisationens befintliga 

personal. Det finns olika typer av internrekrytering där ett planstyrt tillvägagångssätt innebär 

att chefen väljer lämpliga kandidater. Indirekta faktorer såsom att män känner sig tryggare 

samt förstår andra män bättre, leder till att män tenderar att rekrytera män, vilket begränsar 

kvinnors karriärmöjligheter (Drake & Solberg, 1996, s. 208). Författarnas förklaring av 

planstyrd internrekrytering kan likna Lipman-Blumens begrepp homosocialitet, som 

presenterats ovan. Risken att män rekryterar män minskar, enligt författarna (1996, s. 211), 

vid fri internannonsering där alla medarbetare har samma möjligheter att söka tjänsten. Till 

skillnad från internrekrytering innebär extern rekrytering att kandidater utanför verksamheten 

rekryteras. Ur ett kvinnoperspektiv kan headhunting fungera som en metod för att få fler 

kompetenta kvinnliga sökande. Den tredje rekryteringsstrategin som presenteras är 

nätverksrekrytering där kandidater värvas genom nätverk och kontakter (Drake & 

Solberg,1996, s. 206). Eventuella nackdelar med detta tillvägagångssätt är att en individs 

nätverk tenderar att bestå av personer som liknar individen själv. Detta kan leda till risker med 

homogenitet då en manlig chefs nätverk vanligtvis består av en majoritet män.  

 

3.6 Reflektion av genusteori i samband med rekryteringsprocesser 

Genus och habitus har även en viktig roll vid rekryteringsprocesser då det vanligtvis 

omedvetet påverkar individens agerande. En del av habitus är uppfostran där individen 

uppfostras till att ha vissa värderingar och egenskaper. Eventuellt kan det vara habitus som 
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påverkar att en individ anser att en man är en bättre lämpad ledare. Detta habitus kan finnas i 

de båda könen vilket mycket väl kan leda till att kvinnor blir självexkluderande i samband 

med rekryteringsprocesser. Kvinnor kan därmed själva omedvetet upprätthålla effekten av 

glastaket. Enligt Bourdieu är det båda könen som påverkar habitus men det är männen som 

vanligtvis tjänar på det. Eventuellt kan en kvinnas definition av vad en bra ledare är, vara 

könsneutral. Trots detta kan hon omedvetet välja att rekrytera en man till ledare då hon utifrån 

habitus anser att han besitter typiska ledaregenskaper.  

Även homosocialitet och kooptation kan påverka rekryteringen då ett kön tenderar att anställa 

de individer som liknar denne själv. Eventuellt kan homosocialitet i samband med 

rekryteringsprocesser fungera som en form av segregation mellan de olika könen. Det 

intressanta är därmed att studera vilket kön som ansvarar för rekryteringsprocessen, 

framförallt i högre positioner. Om det är en man som rekryterar en kvinna, eller vice versa, 

går det emot tankarna om homosocialitet men det går inte emot tankarna om ett 

könstrukturerat habitus. 
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4.0 Metod 
I metodkapitlet presenteras genomförandet samt urval. Vidare kommer en reflektion över 

metodval samt hur vi har arbetat med etiska överväganden. Slutligen presenteras en 

övergripande sammanfattning av intervjupersonerna för att underlätta förståelsen i 

analyskapitlet.   

4.1 Genomförande 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod då vi vill få en djupare förståelse över 

respondenternas syn på sitt ledarskap baserat på tidigare upplevelser och erfarenheter. Genom 

att använda intervjuer har vi erhållit insikt i intervjupersonernas världsbild (Bryman, 2011, s. 

445). Vi har tillämpat semistrukturerade intervjuer som baserats på en intervjuguide med 

specifika teman. Dessa teman formades efter valda teorier och begrepp som resulterade i en 

generell referensram. På så sätt fungerade valda begrepp och teorier som ett analysredskap 

(Bryman, 2011, s. 348).  

Vi har utfört enskilda intervjuer på respondentens arbetsplats då detta är en miljö som denne 

känner sig bekväm i. Vi båda deltog vid alla intervjutillfällen och hjälptes åt att tillsammans 

ställa frågor samt reflektera över svaren. Intervjuerna inleddes med en beskrivning av studiens 

syfte samt information om de etiska principerna. Kortfattat presenterades intervjuns upplägg 

samt berörda teman. Då vi använde oss av semistrukturerade intervjuer utgick vi 

ursprungligen från samma intervjuguide men anpassade denna till den specifika intervjun. I 

vissa fall behövdes specifika följdfrågor för att skapa en djupare förståelse. I andra fall där 

respondenten redan besvarat dessa, kunde frågor tas bort. Då det är deltagarens perspektiv och 

upplevelse som är i fokus var vi neutrala under intervjutillfället, för att inte påverka 

respondentens svar (Bryman, 2011, s. 371). För att intervjupersonerna skulle ha möjlighet att 

kunna utveckla sina svar använde vi främst öppna frågor. Efter samtliga intervjuer 

transkriberades materialet för att senare möjliggöra grundlig analys. Vidare reducerades det 

insamlade materialet där de mest centrala delarna, baserat på syfte och frågeställningar, 

identifierades. Under analysen har vi använt oss av en tematisk analysmetod som är ett vanligt 

tillvägagångssätt inom kvalitativa metoder (Bryman, 2011, s. 530). Vi valde ut specifika 

nyckelord som förekom ett flertal gånger. Dessa låg sedan till grund för våra utvalda teman 

samt eventuella subteman. Även tidigare utvalda teorier skapade olika teman. Våra mest 

centrala teman var ledarskap, homosocialitet, habitus samt begränsningar i ledarskapet. Olika 

former av ledarskap blev subteman under huvudtemat ledarskap. Ovannämnda huvudteman 
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har valts då de ansågs vara de mest relevanta i studien samt inför den fortsatta analysen. I 

analysen sökte vi efter dessa teman för att undersöka likheter och skillnader av 

intervjupersonernas upplevelser (Bryman, 2011, s. 529). Det transkriberade intervjumaterialet 

bearbetades där vi färgkoordinerade anteckningarna utefter valda teman. På så sätt 

visualiserades materialet på ett effektivt sätt vilket var till hjälp i den efterföljande analysen, 

kategoriseringen och sammanställningen.  

 

Under genomförandets gång har vi använt oss av ett abduktivt tillvägagångssätt, där vi har 

varierat mellan att utgå från teori eller empiri för att skapa en mer komplex bild av 

intervjupersonernas upplevelser. Abduktivt tillvägagångssätt är en kombination av deduktiv 

och induktiv metodansats. En deduktiv ansats utgår endast från en referensram, exempelvis en 

teori eller hypotes. I vårt fall hade detta inte varit möjligt då vi riskerat att missa betydelsefull 

information om intervjupersonernas upplevelser eller förståelse. Motsatsen till en deduktiv 

ansats är induktiv som har en utgångspunkt i observationer av verkligheten (Kvale & 

Brinkman, 2014, s. 239). I vårt fall skulle det bli problematiskt om vi endast utgick från en 

induktiv ansats då urvalet inte är tillräckligt stort för att dra generella slutsatser (Fejes & 

Thornberg, 2009, s.23–24). Då det som ovannämnt inte varit möjligt att utgå från endast en 

deduktiv eller en induktiv ansats, har vi tillämpat en abduktiv ansats som är en kombination 

av dessa.  

 

4.2 Urval 

Studiens syfte är att studera hur kvinnliga ledare upplever sitt ledarskap. Fokus ligger på att 

undersöka om det finns någon skillnad mellan yngre och äldre ledare samt hur erfarenheten 

påverkar. Utifrån syftet är det därmed självklart att endast studera kvinnliga ledare, med en 

inriktning på äldre respektive yngre kvinnliga ledare. Därav har vi valt att använda oss av ett 

målinriktat urval (Bryman, 2011, s. 434). Urvalskriterierna var att samtliga respondenter 

skulle vara kvinnor där hälften av dem skulle vara äldre med minst 25 års erfarenhet av att 

vara ledare. Den andra halvan skulle vara yngre ledare i början av sin ledarkarriär. Valet av de 

två grupperna beror på syftet att studera erfarenhetsnivån samt eventuella 

generationsskillnader. Äldre ledare med lite erfarenhet var därmed aldrig aktuella. Vidare 

bestod urvalet av ett bekvämlighetsurval då vi genom våra sociala nätverk har kommit i 

kontakt med respondenterna (Bryman, 2011, s. 194). 
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Studien är grundad på sex semistrukturerade intervjuer som utförts på olika arbetsplatser i 

skilda branscher inom den privata sektorn. Anledningen till avgränsningen beror på slumpen 

då samtliga respondenter arbetar inom denna sektor. Vi har intervjuat kvinnor som arbetar i 

både man- och kvinnodominerade branscher. Vi har därmed valt att inte begränsa oss till 

någon specifik bransch. Anledningen till detta är för att skapa en övergripande förståelse 

utifrån flera synvinklar. Vi ville undersöka olikartade arbetsplatser för att undvika att svaren 

kan kopplas till traditionellt manliga alternativt kvinnliga arbetsplatser. Ytterligare en 

anledning till varför vi valt att inte begränsa oss till en specifik bransch är att det hade varit 

betydligt svårare att hitta relevanta intervjupersoner med rätt erfarenhet.  

 

En möjlig nackdel med vårt urval är att den saknar manliga respondenter att jämföra med. En 

möjlig konsekvens av detta är att vi generaliserar svaren ur ett kvinnligt perspektiv. Det 

innebär att det inte är möjligt att specificera i vilken omfattning exempelvis kön påverkar 

svaren. Detta är en effekt som uppmärksammats under arbetets gång, men som vi inte har 

möjlighet att kompensera för.  

 
Då urvalet endast består av sex stycken kvinnliga ledare är detta inte representativt för alla 

kvinnliga ledare i Sverige. Resultatet kan därför inte generaliseras (Larsen, 2009, s. 24,78). 

För att generalisering ska vara möjligt krävs ett större urval, fler överförbara frågor samt 

slutna frågor för att få liknande svar inom samma ämne. Dessvärre har inte detta varit 

genomförbart i vårt fall på grund av studiens tidsmässiga begränsningar. Målet har varit att få 

en djupgående förståelse och kunskap av respondenternas tankar inom kvinnligt ledarskap, 

snarare än att kunna generalisera resultatet (Larsen, 2009, s. 77). Genom ett begränsat urval är 

det svårare att uppnå en teoretisk mättnad, dock hade det i vårt fall inte varit möjligt med ett 

för stort urval då genomförande av djupgående analyser blivit för tungt och omfattande. 

Ytterligare en faktor som påverkar studiens minskade generaliserbarhet är valet av 

bekvämlighetsurval. Då ett bekvämlighetsurval består av de personer som är tillgängliga för 

tillfället, är det svårt att säkerställa att det är ett representativt urval (Bryman, 2011, s. 194). 

Eventuellt hade ett annat urval, det vill säga andra intervjupersoner, inneburit ett annorlunda 

resultat. Målet med denna uppsats är som tidigare nämnt inte att skapa generaliserbara 

resultat. Fokus ligger istället på att dra paralleller mellan våra resultat och tidigare forskning 

samt teorier. I detta fall är bekvämlighetsurval acceptabelt (Bryman, 2011, s. 195).  
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4.3 Reflektion över metodval 

Kvalitativa intervjuer genererar material bestående av mjuka värden såsom beskrivningar och 

ord. Genom att intervjua ett fåtal kvinnliga ledare skapas möjlighet till att studera 

intervjumaterialet på en djupare och mer känslomässig nivå. Vår ambition har varit att 

ingående studera varje respondent samt att få ta del av individens känslomässiga utmaningar 

och möjligheter. Detta är en relativ komplex analys som förutsätter det fria samtalet, vilket 

gör att vi valt en kvalitativ metod över en kvantitativ. Genom användning av intervjuer har 

fyllig och detaljerad insikt i intervjupersonernas upplevelser av kvinnligt ledarskap samlats in.  

Valet av en semistrukturerad intervjuform baserades på dess dynamiska process. Denna 

intervjuform möjliggör en flexibel anpassning utifrån respondentens tidigare svar (Bryman, 

2011, s. 415). Fördelen med att kunna påverka intervjuguiden och tala fritt under intervjun 

gör att metodens validitet, dess relevans, säkerställs (Larsen, 2009, s.80). Eftersom det är en 

flexibel process med möjlighet att ändra intervjuguiden har det funnits möjligheter att anpassa 

empiriinsamlingen till studiens relevans och syfte, vilket gör att vi endast mäter det som ska 

mätas (Larsen, 2009, s. 27). Hade istället en kvantitativ studie med enkäter genomförts skulle 

det varit svårare att anpassa tillvägagångssättet samt frågorna under processens gång. Dock 

hade en enkätundersökning inte varit lika tidskrävande som djupgående intervjuer. 

Förmodligen skulle även den externa reliabiliteten ökat i och med ett mer representativt urval 

vilket möjliggjort generalisering. Dock kan det även uppstå en annan typ av problematik med 

enkätundersökningar. Exempelvis kan risken för bortfall öka då det är enkelt att låta bli att 

svara på formuläret. Larsen (2009, s. 26) redogör för att det är mer ovanligt att respondenter 

väljer att inte medverka vid en inbokad intervju. 

Med vald metod är det svårare att garantera hög reliabilitet, ett mått på studiens tillförlitlighet 

(Larsen, 2009, s.81). I kvalitativa studier är vanligtvis flera forskare involverade, vilket ökar 

risken för skilda tolkningar av materialet. För att minska denna risk och därmed öka 

reliabiliteten har båda deltagit under samtliga intervjutillfällen samt arbetat tillsammans under 

analysprocessen. Vidare valde vi att använda oss av en abduktiv ansats där resonemang av 

insamlat material med valda teorier har kombinerats. Detta för att skapa en bredare förståelse 

för samt utveckla nya synsätt genom att blanda teorier med verkliga observationer. Då studien 

har ett abduktivt tillvägagångssätt gavs utrymme för förändring av tidigare valda teorier och 

begrepp.  
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Trots ovannämnda begränsningar med kvalitativ metod anser vi att detta tillvägagångssätt är 

det mest lämpade för vår studie. Den förklarande, djupgående och personliga informationen 

från deltagarna är endast möjlig genom detta upplägg.  

4.4 Etiska överväganden  

När de potentiella intervjupersonerna kontaktades, informerade vi om uppsatsens syfte, 

intervjuns betydelse samt att intervjun kommer att spelas in för att senare transkriberas. Innan 

intervjuerna började, informerades respondenterna om att det är frivilligt att delta samt att de 

närsomhelst under processens gång kan avsluta sitt deltagande. Vi presenterade därefter syftet 

med intervjun samt hur den ligger till grund för uppsatsens empiriska material. Genom att 

vidta dessa aktiviteter har vi följt de etiska principerna angående informations- och 

samtyckeskrav (Bryman, 2011, s. 131–132). Vidare har vi agerat i enlighet med 

konfidentialitetskravet då vi inledningsvis har informerat deltagarna om hur deras anonymitet 

är skyddad, exempelvis genom användning av fiktiva namn. Vi har även haft ambitionen att 

dölja respondenternas respektive arbetsplatser och därmed endast beskrivit inom vilka 

branscher de är verksamma. Vi säkerställde med intervjupersonerna att vi kunde vara öppna 

med ålder och nuvarande arbetsposition. Avslutningsvis underrättades intervjupersonerna om 

att informationen endast kommer användas i vår uppsats, i enlighet med nyttjandekravet 

(Bryman, 2011, s. 132). Efter att ha informerat om detta berättade vi återigen att intervjun 

kommer att spelas in för att underlätta det framtida analysarbetet. Genom att inleda intervjun 

med dessa principer har vi följt de svenska etiska råden hur en forskningsuppsats ska 

utarbetas (Bryman, 2011, s. 133).  

 

4.5 Sammanfattning av intervjupersonerna 

Nedan följer en kortare presentation av intervjupersonerna som delas in i två olika grupper; 

yngre med mindre erfarenhet och äldre med mer erfarenhet av att arbeta som ledare. Alla 

intervjupersoner har en eftergymnasial utbildning på minst två år. Vidare arbetar alla i en 

ledande position. Vi har valt att använda fiktiva namn samt att inte skriva ut nuvarande 

befattningar för att öka anonymiteten.  

Yngre ledare med mindre erfarenhet av ledarskap 

Viktoria 

Ålder: 27  

Bransch: Sport- och mediebranschen 

Utbildning: Tvåårig kvalificerad yrkesutbildning  



 19 

Antal år som kvinnlig ledare: Cirka 6 månader 

Familjesituation: Sambo 

Louise 

Ålder: 30 

Bransch: Teknikbransch 

Utbildning: Treårig universitetsutbildning 

Antal år som kvinnlig ledare: 5 

Familjesituation: 1 barn och ensamstående 

 

Annika 

Ålder: 35 

Bransch: Teknik- och gruvindustrin 

Utbildning: Treårig universitetsutbildning 

Antal år som kvinnlig ledare: 11  

Familjesituation: 2 barn och gift 

Äldre ledare med mer erfarenhet av ledarskap 

Amanda 

Ålder: 53 

Bransch: Telekombranschen 

Utbildning: Femårig universitetsutbildning 

Antal år som kvinnlig ledare: 25  

Familjesituation: 2 barn och gift 

Karin 

Ålder: 56 

Bransch: Teknikbranschen 

Utbildning: Fyraårig universitetsutbildning 

Antal år som kvinnlig ledare: 27 

Familjesituation: 2 barn och gift 

Inger 

Ålder: 63  

Bransch: Hälso- och friskvårdsbranschen 
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Utbildning: Treårig universitetsutbildning 

Antal år som kvinnlig ledare: 27 

Familjesituation: 8 barn och gift 
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5.0 Analys och resultat  

Följande kapitel inleds med en analys där resultaten studeras i förhållande med valda teorier 

och begrepp. Analysen är uppdelad i följande tre delar: de yngre ledarnas svar, de äldre 

ledarnas svar samt en jämförelse mellan yngre och äldre ledare som grupp.  

 

5.1 Analys av de yngre ledarnas svar 

De yngre ledarna som intervjuats har i många avseenden liknande erfarenheter av hur det är 

att vara ung ledande kvinna i början av sin yrkeskarriär. 

 
 
Jag har alltid fått jobba fyra snäpp hårdare än mina manliga kollegor för att jag 
ska synas.[Viktoria] 
 

Citatet ovan illustrerar hur Viktoria, som ung kvinna, ser på sina förutsättningar att göra 

ledarkarriär jämfört med de manliga kollegornas. Louise och Annika har liknande upplevelser 

som Viktoria. Annika beskriver att även ålder kan vara en faktor som bidrar till att unga 

ledare behöver prestera bättre än äldre ledare. Hon berättar om en tidigare manlig kollega i 

ledningsgruppen som upplevde liknande svårigheter på grund av sin ålder.  

En likhet mellan de unga ledarna är att de beskriver sig själva som självsäkra, ambitiösa och 

tävlingsinriktade. Vidare berättar Louise och Annika att de redan som barn uppfattats som 

typiska ledare som trivs med att bestämma. Till skillnad från Louise och Annika, menar 

Viktoria att hon aldrig betraktat sig själv som en ledare då hon inte besitter typiska 

ledaregenskaper. Hon tror snarare att hon uppnått en ledande position tack vare det brinnande 

intresset för sport och media. Mycket av Viktorias inspiration kommer från uppväxten då hon 

har vuxit upp i en kreativ miljö med stöttande föräldrar. Vi tolkar det som att Viktoria har 

påverkats av barndomen samt habitus. Till skillnad från det habitus som påverkar Viktoria, 

uppfattar vi det som att Louise och Annika har med sig en annan typ av habitus. De är 

uppvuxna med att höra att de besitter ledaregenskaper, vilket sannolikt har en bidragande 

faktor till att de idag är högt uppsatta ledare. Annika uppfattades under sin uppväxt som 

initiativtagande och drivande. Louise berättar att hon alltid har varit tydlig med vad hon vill 

och hur detta ska uppnås. Hon har haft ett flertal ledande roller under sin utbildning, 

exempelvis som ordförande och ekonomiansvarig i diverse ideella organisationer. Redan som 
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barn såg både Annika och Louise sig själva som tydliga ledare. Vi förstår det som att de 

utövar ett karismatiskt ledarskap, baserat på personlighet. 

I vidare analys av individernas ledarstil, vill vi belysa att Louise inte har någon daglig kontakt 

med sina medarbetare och har därmed ett mer indirekt ledarskap. Till skillnad från Louise, 

arbetar Annika och Viktoria nära sina medarbetare och tillämpar ett direkt ledarskap. Vidare 

visar de tre ledarna på ett tydligt transformativt ledarskap, då de medvetet ser till 

medarbetarnas känslor. Vad gäller Annika är hon väldigt mån om att alla i teamet ska vara 

delaktiga och må bra. Nedanstående citat visar på Annikas ambition med transformativt 

ledarskap.  

 

De vet att jag verkligen bryr mig om dem. Jag vill verkligen uppfattas som en 

coachande chef. [Annika] 

Även Viktoria fokuserar mycket på de anställdas välmående. Hon har själv varit en av 

medarbetarna och har egna upplevelser av vad detta innebär. Hon har därmed lättare att förstå 

de svårigheter och utmaningar som personalen hanterar. Dessa erfarenheter leder till att hon 

gärna hjälper och avlastar medarbetarna vid hög stress. Vi tolkar det som att hon kombinerar 

det transformativa ledarskapet med ett situationsanpassat ledarskap genom att anpassa sig 

efter aktuella förhållanden. Däremot uppfattar vi det som att hon inte agerar 

situationsanpassat i möten med ledningen då hon vägrar att anpassa sig efter den rådande 

kulturen. Hon uppger att hon pratar och beter sig på samma sätt i ledningsgruppen eller i 

samtal med styrelsen, som hon gör med medarbetarna. Viktoria är därmed ett tydligt exempel 

på en kvinnlig ledare som inte följer eller anpassar sig efter den rådande manliga 

kooptationskulturen som finns i ledningsgruppen.  

Två av de unga ledarna, Annika och Viktoria, har rekryterats internt till nuvarande positioner. 

De har blivit tillfrågade av manliga chefer, vilket motsäger principen om homosocialitet i 

rekryteringsprocesser. Viktoria upplever att hon skapar möjligheter för kommande kvinnor då 

hon är den första kvinnliga ledaren på arbetsplatsen. Fram tills nu har det varit en tydlig 

homosocialitet där endast män har blivit tillfrågade vid tillsättning av ledarpositioner. Viktoria 

uppger dock att hon blev vald för att hon har ett annat synsätt på arbetsprocessen, snarare än 

för att hon är kvinna. Louise förutsättningar har däremot sett annorlunda ut. Hon blev inte 

erbjuden en ledarposition, utan skapade sin position på egen hand genom att forma ett eget 
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företag. Ytterligare en anledning till detta var då hon ville uppfattas som en förebild för andra 

kvinnor.  

Hade jag inte grundat mitt eget företag tror jag aldrig att jag skulle bli så här 
framgångsrik. För som kvinna får man ju aldrig ens prova på att arbeta i de 
högsta positionerna. Genom att vara VD vill jag att andra kvinnor ska se mig 
som en förebild. [Louise] 

Glastaket har varit och är fortfarande ett hinder som de unga kvinnliga ledarna är väl 

medvetna om. Vad gäller Louise har hon valt en annan väg än de två andra, genom att starta 

en egen verksamhet med möjligheter att forma den ledning hon önskar. Hon valde att bli 

egenföretagare då hon tidigare upplevde många begränsningar som minskade motivationen. 

Såväl Annika som Viktoria har idag nått långt upp i sina respektive organisationer. 

Gemensamt för dem båda är upplevelsen av att de har eller är på väg att bryta sig igenom 

glastaket. Ingen av dem accepterar sämre förutsättningar på grund utav sitt kön, utan ställer 

krav på likabehandling med sina manliga kollegor. Viktoria lyfter fram en intressant 

reflektion med en annorlunda syn på begränsningar.  

Kvinnor är otroligt dåliga på att hjälpa varandra. Lika mycket som manliga 
chefer inte släpper upp kvinnor till de högsta posterna, minst lika mycket vågar 
kvinnor inte riskera sina platser för att de är rädda att bli utbytta mot en annan 
kvinna. [Viktoria] 

Det Viktoria förmedlar är en bild av att det inte bara är män, utan även kvinnor som 

motarbetar det kvinnliga könet. En tänkbar orsak kan vara att kvinnor själva valt att 

assimileras in i den manliga normen på arbetsplatsen och ser det som naturligt att inte hjälpa 

kvinnliga kollegor i karriären. En annan förklaring kan vara att kvinnor som lyckats klättra är 

rädda att förlora sin position, i det fall det kommer någon annan kvinna som visar sig vara 

bättre lämpad. Det kan uppfattas som att kvinnor upplever ett begränsat antal platser för 

kvinnor i ledningsgrupper. Detta gör att ledande kvinnor kan uppleva ett hot gentemot andra 

med samma kön.  

Vidare anser de tre kvinnliga ledarna att det finns en påtaglig manlig norm i arbetsmarknaden 

med ett förgivettagande att kvinnliga ledare anpassar sig efter den manliga 

kooptationskulturen. Annika lyfter fram en reflektion som speglar detta. 

Jag vet inte vad det berodde på, men när jag började här kunde man inte ha 
klackskor eller nagellack på jobbet. Då blev man inte accepterad. [Annika] 
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Vi tolkar detta som att klassiska kvinnliga attribut gjorde att kvinnliga ledare blev mer synliga 

ur ett negativt perspektiv med risk för särbehandling. En strategi som kvinna kan då vara att 

avstå från sin kvinnlighet och anpassa sig till den manliga normen, för att enklare passa in i 

den rådande strukturen. Dock vägrar de tre intervjupersonerna att acceptera denna norm och 

väljer konsekvent att vara sig själva i sitt sätt att leda. Annika redogör för att det på 

arbetsplatsen finns en lång historik av typiskt manligt beteende, som kvinnor fram tills nu har 

anpassat sig till för att lyckas i en ledande position. 

Jag får ofta den feedbacken, att jag måste bli mer aggressiv och tydlig för att 
passa in som ledare… Men varför får jag den? Jag tycker att jag åstadkommer 
resultat, men på ett annat sätt. [Annika] 

Vidare berättar Annika att hon blir mer synlig som kvinna då kvinnliga ledare utgör en 

minoritet. Genom detta uppstår ökade krav och hon upplever att hon har fler ögon som 

bedömer arbetsresultaten. Viktoria tar upp liknande tankar:  

Det absolut svåraste är att man i första hand blir tagen som kvinna och i andra 
hand blir tagen för sin yrkesroll. [Viktoria] 

Med ökade krav att vara kvinnlig ledare, berättar samtliga att de måste avstå mycket av 

privatlivet för att lyckas i ledarrollen. Annika förklarar att alla som besitter en ledande 

position behöver offra mycket, oavsett kön. Dock upplever hon att det uppfattas som mer 

naturligt för män att prioritera arbete framför familj, vilket är ytterligare ett exempel på 

kooptation som baseras på en manlig samhällsnorm. Louise upplever att hon har betalat ett 

högt pris för att nå dit hon är idag. Exempelvis har hon inget förhållande utan fokuserar helt 

på sin yrkesroll. Privatlivet är sekundärt och prioriteras därmed inte i första hand av Louise. 

Gemensamt för de yngre ledarna är därmed en upplevelse av att ledarkarriären skapar 

konsekvenser i privatlivet. 

 

5.2 Analys av de äldre ledarnas svar 

De äldre ledarna som intervjuats har lyckats väl i sitt arbetsliv, där de idag arbetar med något 

de brinner för. En framträdande likhet mellan de tre äldre intervjupersonerna är att de 

omfattas av likartade habitus då de är kvinnor i liknande ålder samt välutbildade med en 

etablerad position. Dessutom är de resultatinriktade och sociala. De beskriver sig själva som 

tävlingsinriktade och berättar att det viktigaste i privat- och arbetslivet är att ha kul. De är 

vana vid att ta ansvar, vilket kan vara en påverkan av uppväxten. Ett konkret exempel på hur 

de äldre ledarna påverkats av habitus är Amanda som berättar hur hon uppfostrats till att ta 
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stort ansvar över sig själv. Hon är säker på att barndomen har påverkat henne då hon tidigt 

började arbeta och fick sin första ledarroll efter universitetsexamen. Liknande tankar 

presenterar Inger, som även hon började arbeta i ung ålder.  

Ytterligare en likhet mellan de äldre ledarna är att de har valt att anställa en barnflicka eller 

au-pair för att förenkla arbetet i hemmet. Vidare har de alla ett stort intresse för människor 

vilket även visar sig i sättet att leda där samtliga agerar transformativt med fokus på teamet. 

Vår bild av de äldre ledarna är att de utövar ett direkt ledarskap på sina medarbetare med nära 

och tät personlig kontakt. Det finns därmed ett tydligt mönster vid användning av ledarstil. 

Amanda tycker det är viktigt att alla i teamet har en gemensam förståelse och strävar efter 

samma mål. Vidare förmedlar Karin och Inger att teamkänslan är det viktigaste redskapet för 

att lyckas nå goda resultat. Inger arbetar för ett öppet klimat med målet att alla ska känna sig 

välkomna.  

För mig är det viktigt att alla ska bli sedda. [Inger] 
 

Inger tar även upp ett flertal exempel som visar på ett situationsanpassat ledarskap där hon 

anpassar sig efter den rådande situationen. Hon beskriver sig själv som snabb i sitt agerande 

och att hon går snabbt från tanke till handling. Även Amanda berättar hur hon agerar 

situationsanpassat i sitt ledarskap. Exempelvis uppmärksammade hon att unga medarbetare 

vill ha ett annat typ av ledarskap och anpassade sig efter detta.   

 

Inledningsvis i karriären upplevde Karin och Inger ett jämställt samhällsklimat utan någon 

större skillnad mellan manliga och kvinnliga ledare. Inger berättar dock att hennes man 

motsatte sig hennes val av att bli ledare. Han ifrågasatte värdet av att båda skulle ha 

ansträngande jobb och göra karriär. Vi tolkar det som att det underförstått var hans karriär 

som var viktigast och kom i första hand. I det fall hennes karriär riskerade att få en negativ 

påverkan på hans yrkesmässiga möjligheter borde hon enligt mannen avstå. I yrkeslivet 

upplevde däremot Inger att det inte fanns några hinder. Vi uppfattar det som att hon därmed 

inte stött på glastakets begränsningar. Det är dock viktigt att lyfta fram att Inger arbetar i en 

kvinnodominerad bransch till skillnad från Karin och Amanda som arbetar i mansdominerade 

branscher. Karin upplever att hon inte behöver prestera annorlunda för att hon är en kvinnlig 

ledare. Hon har däremot andra erfarenheter vilket framgår av citatet nedan.  

 

Ibland tror jag att det kunde gått fortare framåt i karriären om jag var kille. 
[Karin] 
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Till skillnad från Karin och Inger upplevde Amanda att hon behandlades annorlunda i början 

av karriären och att hon under den perioden begränsades av glastaket. Hon berättar dock att 

dessa begränsningar är på väg att försvinna. 

 
Nu tycker jag att det trendar mer åt kvinnor i ledarskap.[Amanda] 

 

Amanda berättar att hon för några år sedan upplevde ett tydligt skifte i synen på manligt 

respektive kvinnligt ledarskap där det blev vanligare och mer acceptabelt att vara kvinnlig 

ledare. Hon tror att detta beror på en generationsskillnad. Liknande tankar tar Karin upp när 

hon berättar att hon under de senaste femton åren har upplevt en tydlig skillnad på hur hon har 

blivit bemött som ledare. Om det beror på ökad ålder och erfarenhet eller samhällsutveckling 

kan hon inte svara på.  

 

Både Karin och Amanda berättar att de är mer synliga som kvinnliga ledare, dock behöver det 

inte vara något negativt. Detta exemplifieras av Amanda i följande citat. 

 

Att vara kvinna och annorlunda har skapat en slags frihetsgrad. Man är inte så 
inboxad för hur man borde vara som ledare. [Amanda] 

 

När det gäller rekrytering till nuvarande tjänster har både Karin och Inger blivit tillfrågade. 

Karin blev kontaktad av ett rekryteringsföretag och Inger blev tillfrågad av en nära vän. Då 

Inger rekryterades genom sitt kvinnliga kontaktnät kan det vara ett exempel på en kvinnlig 

homosocialitet. Även Amanda har i tidigare roller rekryterats genom kontakter. Dock kan vi 

inte uttala oss om detta är ett resultat av homosocialitet eller inte då vi inte vet hur 

kontaktnätet har sett ut eller vilket kön som dominerat i Amandas nätverk.  

 

En anledning till att de finns få kvinnliga ledare enligt Karin beror på att män och kvinnor inte 

pratar samma språk. Eventuellt kan detta vara en konsekvens av skillnaden mellan manligt 

och kvinnligt habitus. Karin anser att könen uttrycker sig på olika sätt och att kvinnor i 

allmänhet inte är tillräckligt tydliga med vad de vill.  

 

Man måste våga säga vad man vill ha och tro på sig själv, inte vara så 
självkritisk som många kvinnor är. [Karin] 

 



 27 

Vi tolkar det som att Karin omedvetet anpassar sig till den rådande kooptationskulturen där 

männen är tydligare med vad de vill uppnå. Vidare förstår vi det som att kvinnor i allmänhet 

behöver agera med större självförtroende och ta mer plats, för att inte leva upp till mäns 

förväntningar att kvinnor är mer självkritiska och osäkra. Om kvinnor inte agerar på detta vis, 

finns det risk för att den manliga homosocialiteteten och den ofta rådande kooptationskulturen 

tar över.  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att de tre äldre ledarna har upplevt mycket under 

åren i ledande positioner. De positiva och negativa situationer som de har mött har format 

deras sätt att leda. Gemensamt för de tre ledarna är att de uppfattas som självsäkra och 

målmedvetna, både i arbets- och privatliv. 

 

5.3 Jämförelse mellan yngre och äldre ledare som grupp 

Inledningsvis går det att fastställa en anmärkningsvärd likhet mellan de sex 

intervjupersonerna, oavsett ålder och erfarenhet. Vi uppfattar att likheten är ett resultat av att 

synen på kvinnligt ledarskap inte förändrats särskilt mycket över tid vilket innebär att 

samtliga kvinnor omfattas av liknande habitus. Utifrån intervjuerna förstår vi det som att 

majoriteten av ledarna har en direkt kontakt med medarbetarna och utöver därmed direkt 

ledarskap. Vidare tolkar vi det som att samtliga ledare huvudsakligen använder en 

transformativ ledarstil, även om denna stundvis kombineras med andra ledarstilar. Det 

stämmer överens med Eagly et al. (2003) som presenterar fakta på att kvinnor till större del 

tillämpar transformativt ledarskap. Samtliga intervjupersoner beskriver att de har ett stort 

intresse för sina medmänniskor och kollegor. Vidare anser de att gruppdynamik och 

samarbete är viktiga komponenter för en framgångsrik grupp. Eftersom kvinnorna fokuserar 

mycket på medarbetarnas känslor tolkar vi det som att de agerar situationsanpassat då de 

ackommoderar sitt ledarskap efter medarbetarna.    

Ytterligare en likhet mellan intervjupersonerna är hur de rekryterats till nuvarande positioner 

där ingen sökt tjänsten på sedvanligt vis. Antingen har intervjupersonerna blivit tillfrågade i 

någon form av intern rekrytering eller så har de byggt en egen verksamhet från grunden. 

Vidare beskriver samtliga kvinnor sina personlighetsdrag på liknande vis. De uppfattas vara 

resultat- och målinriktade samt ser sig själva som drivna med mycket energi. Samtliga 

kvinnliga ledare framställer sina ledaregenskaper som könsneutrala, vilket innebär att de inte 

ser annorlunda på ledarskapet på grund utav sitt kön. Gemensamt för alla sex är att de som 
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kvinnliga ledare upplevs vara mer synliga. För de äldre kvinnorna uppfattas det som något 

positivt då det skapar en högre grad av frihet. Till skillnad från dem, upplever de yngre 

ledarna att synligheten leder till att de blir bedömda på ett annorlunda sätt med ökade 

prestationskrav. Synligheten uppfattas därmed, av de yngre ledarna, som något negativt. 

 

Majoriteten av de kvinnliga ledarna är medvetna om glastaket även om upplevelsen av detta 

skiljer sig åt. Här återfinns en tydlig skillnad mellan äldre och yngre ledare. Två av de äldre 

ledarna har personligen känt av glastaket och dess effekter i någon form. Ett exempel på detta 

är en tidsmässigt längre väg till befordran till högt uppsatt position. Glastaket har därmed på 

olika sätt påverkat de kvinnliga ledarnas karriärer. En konsekvens av detta är att de har varit 

tvungna att finna egna strategier för att på ett framgångsrikt sätt hantera begränsningarna. 

Idag har de äldre ledarna nått den högsta positionen, vilket innebär att de redan har brutit 

igenom glastaket. De uppger att de inte längre upplever några tydliga genusmotsättningar i 

arbetslivet. Även de yngre kvinnorna är medvetna om glastaket och beskriver att de inte 

accepterar homosociala begränsningar. De tar för givet att de ska ha samma förutsättningar 

som sina manliga kollegor även om de är medvetna om att förutsättningarna fortfarande 

skiljer sig åt mellan könen.  

 

De äldre kvinnliga ledarna med mycket erfarenhet känner att de idag uppnått en 

erfarenhetsnivå där de inte längre upplever någon skillnad i sitt kvinnliga ledarskap i relation 

till det manliga. De tre äldre ledarna har däremot varit tvungna att under sina karriärer kämpa 

mot rådande fördomar samt brottats med olika former av genusrelaterade hinder. De tre unga 

kvinnliga ledarna beskriver liknande upplevelser, men till skillnad från de äldre kvinnliga 

ledarna pågår de unga kvinnornas kamp just nu. De känner att det fortfarande finns en tydlig 

skillnad mellan män och kvinnor i ledande positioner, vilket de inte accepterar. Eventuellt kan 

bristen på acceptans bero på att kvinnorna påverkas av ett liknande habitus. En annan möjlig 

faktor skulle kunna vara att de har liknande tankemönster om jämställdhet. Under karriären 

har kvinnorna lyckats ta sig förbi ett antal hinder men upplever fortfarande att det finns 

motstånd längs vägen. Vidare uppfattar majoriteten av de kvinnliga ledarna att de behöver 

avstå mycket av privatlivet för att lyckas i karriären.  

 

Sammanfattningsvis görs tolkningen att samtliga kvinnliga ledare tillämpar transformativt 

ledarskap, där vissa kombinerar denna ledarstil med andra stilar. Exempelvis använder vissa 

ledare en kombination av transformativt och karismatiskt ledarskap. Ytterligare en likhet är 
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att de har behövt anpassa mycket av privatlivet för att lyckas i karriären. Dock berättar de 

flesta av ledarna att dessa uppoffringar och anpassningar inte uppfattats som problematiska, 

då de brinner för sina nuvarande positioner. Att de äldre kvinnliga ledarna med barn har valt 

att anställa en barnflicka är ett exempel på en anpassning av privatlivet.  

 

Gemensamt för de sex ledarna är att de uppfattar sig vara mer synliga som kvinnliga ledare. 

Emellertid uppfattar de äldre ledarna synligheten på ett positivt sätt till skillnad från de yngre 

ledarna som ser det som något negativt. Majoriteten av respondenterna har erfarenhet av 

glastakets begränsningar. En skillnad mellan de två grupperna är att de äldre har lyckats bryta 

sig igenom glastaket och upplever därmed att detta hinder inte längre existerar. De yngre 

ledarna kan däremot förstås vara mitt i kampen att arbeta mot det patriarkala motståndet.   
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6.0 Slutsatser och diskussion 

Inledningsvis presenteras en sammanfattning av studiens slutsatser med anknytning till syfte 

och frågeställningar. Därefter följer en diskussion av studiens resultat. Inledningsvis 

diskuteras skillnader mellan yngre och äldre ledare för att sedan gå in på likheter mellan 

grupperna. Vidare redogörs för resultatens relation till tidigare forskning för att avslutningsvis 

presentera förslag på framtida forskningsområden.  

6.1 Slutsats  

Sammanfattningsvis kan vi utifrån studiens resultat konstatera att det inte existerar någon 

markant skillnad mellan hur yngre och äldre kvinnliga ledare upplever ledarskapet. Det går 

dock att konstatera att med ökad erfarenhet och ålder minskar upplevelsen av 

könsstrukturernas motsättningar. Exempelvis upplevs glastakets begränsningar olika beroende 

på individens ålder och erfarenhet. Vilken faktor som har störst betydelse ger däremot studien 

inget svar på.  

Samtliga intervjupersoner fokuserar på teamet vilket gör att de till största delen tillämpar 

transformativt ledarskap. Intervjupersonerna är resultatinriktade och engagerade i sitt arbete. 

De upplever dock, oavsett ålder eller erfarenhet, att de som kvinnor behöver göra en större 

anpassning av privatlivet för att lyckas i karriären. Ytterligare en likhet är att alla 

intervjupersoner upplever sig vara mer synliga som kvinnliga ledare. Synligheten uppfattas 

dock annorlunda mellan de två åldersgrupperna. De yngre ledarna uppfattar den som negativ 

till skillnad från de äldre ledarna som berättar att synligheten är positiv. En tänkbar förklaring 

till detta kan vara ökad erfarenhet.  

Vår hypotes om att samhället idag har en mer jämställd syn på ledarskap kan vara en 

generationsfråga. Utifrån intervjusvaren kan vi konstatera att det inte riktigt är fallet då 

intervjupersonerna upplever att en stor del av könsstrukturerna fortfarande existerar.  

6.2 Diskussion 

Innan intervjuerna genomfördes var vi övertygade om att vi skulle se en tydlig skillnad, 

framförallt vid jämställdhetsfrågor, mellan de yngre och de äldre ledarna. Eftersom samhället, 

i våra ögon, har utvecklats och förändrats. Jämställdhetsfrågor är inget nytt utan 

medvetenheten om skillnaden mellan män och kvinnors förutsättningar har länge existerat. 

Dessutom förstår vi det som att intresset tenderar att öka allt mer efterhand. Idag är knappast 

någon yrkesverksam person omedveten om denna könsskillnad och frågan får med tiden allt 
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större utrymme. Vi antog att det skulle vara enklare att vara kvinnlig ledare idag jämfört med 

tidigare, då det känns mer acceptabelt att vara kvinnlig ledare i det samtida samhället. Utifrån 

våra resultat visade det sig att detta inte är fallet.  

En anmärkningsvärd skillnad mellan de äldre och yngre ledarna är hur de upplever glastakets 

hinder. De äldre kvinnliga ledarna har lyckats ta sig upp till högre positioner och kan i det 

avseendet betraktas som framgångsrika. Att de numera inte upplever glastakets begränsningar 

är därmed naturligt, då de anses ha tagit sig förbi dessa hinder. Även de yngre ledarna kan 

uppfattas ha brutit sig igenom glastaket då det idag besitter ledande positioner. Vi får dock en 

förståelse över att de yngre ledarna möter fler begränsningar och motgångar än de äldre 

kvinnliga ledarna. Eventuellt kan denna begränsning bero på mindre erfarenhet samt ung 

ålder. Det kan därmed vara så att det inte bara är kön utan även ålder samt erfarenhet som 

orsakar att yngre ledare tenderar att bli mer ifrågasatta. Skulle det vara fallet skulle antagligen 

män och kvinnor i samma ålder samt med liknande erfarenhet utsättas för likartade hinder. Vi 

förstår det som att en ung kvinnlig ledare kan drabbas dubbelt. De riskerar att utöver sin 

begränsade erfarenhet samt unga ålder, dessutom bli ifrågasatta just för att de är kvinnor. 

Ytterligare en skillnad mellan yngre och äldre ledare är hur de upplever den synlighet som 

kvinnor utsätts för i det mansdominerade samhället. För de unga kvinnorna är detta 

problematisk då de berättar att de får fler ögon på sig vilket leder till ökade krav. De äldre 

kvinnorna som nått högre positioner beskriver däremot synligheten som en fördel. De 

upplever att erfarenheten samt den höga positionen kan vändas till något positivt. 

Även om det existerar skillnader mellan de yngre och de äldre, så är likheterna mellan 

grupperna samtidigt slående. En intressant likhet är att alla kvinnliga ledare beskriver sina 

ledaregenskaper som könsneutrala, snarare än kvinnliga. Det innebär att de inte ser 

ledarskapet annorlunda på grund av sitt kön. Vi upplever att det är en ny syn på ledarskap, där 

ledarskap uppfattas mer könsneutralt. Den förändrade uppfattningen kan vara en konsekvens 

av att det i dagens samhälle kan vara allt vanligare med att växa upp med habitus som menar 

att det inte existerar någon större skillnad mellan könen. Detta synsätt som är en del av 

individens habitus, leder till att allt fler i samhället kämpar för att kvinnor och män ska ha 

samma rättigheter. Utifrån våra resultat förstår vi det som att intervjupersonerna inte bara 

kämpar för sig själva utan även för andra kommande kvinnliga ledare.  
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Ytterligare en likhet mellan kvinnorna är upplevelsen av att de har behövt anpassa en stor del 

av privatlivet för att nå dit de är idag. De berättar dock att framgången har varit värt det. 

Problematiken i detta är att uppoffringarna och utmaningarna återfinns även i den yngre 

generationen. Vi antog att de yngre kvinnliga ledarna skulle uppleva mindre begränsningar i 

dagens samhälle. Resultaten visar dock att de möter liknande utmaningar som tidigare 

företrädare kämpat mot i flera årtionden. Det innebär att den patriarkala strukturen fortfarande 

är stark. 

Ännu en slående likhet är att samtliga respondenter visar på ett transformativt ledarskap, ofta i 

kombination med situationsanpassat ledarskap. Vi tror att det kan bero på liknande 

personlighetsdrag då kvinnorna anser att känslor och välmående är av betydelse. De har även 

en stark vilja samt beslutsamhet, vilket traditionellt sett uppfattas vara manliga egenskaper. 

Då vi inte har intervjuat medarbetarna är det svårt att konstatera om de tillämpar ett 

karismatiskt ledarskap eller inte. Vi upplever dock att alla intervjupersoner har en stark 

karisma samt uppfattas vara förtroendeingivande. Även detta kan vara ett liknande 

personlighetsdrag hos samtliga ledare. Det är viktigt att påminnas om Bourdieus (1977) 

tankar som menar att de personliga egenskaperna egentligen inte är särskilt personliga. Det är 

därmed inte bara personligheten som har en inverkan utan även habitus då personligheten är 

en del av habitus. Bourdieu menar att det finns ett manligt och ett kvinnligt habitus vilket 

medför en manlig och en kvinnlig personlighet som möter olika samhällsförväntningar. Det 

finns därmed en gemensam samhällsbild av hur män respektive kvinnor förväntas agera, även 

inom ledarskap. Det innebär att individer, medvetet eller omedvetet, kommer att sträva efter 

att leva upp till detta habitus. På så sätt spelar habitus en avgörande roll för 

könsmaktsordningen. Viktigt att notera är att det inte endast är manligt habitus som har en 

inverkan på samhällets könsstrukturer. Även kvinnligt habitus påverkar motsvarande 

mekanismer då kvinnor uppfostras och skolas in i den rådande bilden av den manliga 

dominansen.   

Eventuellt kan högt uppsatta kvinnliga ledare förstås som genusavvikare då de har lyckats ta 

sig fram tack vare att de omfattas av ett traditionellt manligt habitus. Vi uppfattar det som att 

dessa manliga egenskaper värderas högt vid tillsättning av högre poster. Eventuellt kan 

kvinnor med manliga personlighetsdrag och egenskaper uppleva könsstrukturens motstånd 

annorlunda. Kvinnor som anses ha mer kvinnliga ledaregenskaper, kan däremot stöta på 

patriarkalt motstånd i större omfattning. Studiens resultat visar på att intervjupersonerna kan 

uppfattas ha manliga könsbaserade variationer i egenskaper, då majoriteten är uppvuxna med 
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att höra att de besitter typiska ledaregenskaper där beslutsamhet är en stor del. Genom detta 

tolkar vi det som att en betydande del av habitus kommer från uppväxten. Att bryta mot 

habitus kräver därmed mycket av den enskilda individen. 

En viktig fråga som behöver ställas i samband med vårt valda ämne är om det verkligen 

existerar någon större skillnad mellan manliga och kvinnliga ledaregenskaper. Om inte, är det 

oacceptabelt att könsskillnaderna kvarstår. Det betyder att kvinnor hålls tillbaka endast på 

grund utav sitt kön, vilket i så fall är en strukturell begränsning. Kompetens har därmed inget 

med saken att göra utan det är habitus, i kombination med samhällets kooptationskultur, som 

styr vem som besitter samhällets och näringslivets ledande positioner. Finns det däremot 

empiriskt stöd för att män och kvinnor har olika ledarstilar samt att det är orsaken till att 

kvinnor diskrimineras så anser vi att det är ännu värre. Vi antar att det än idag finns en risk för 

att unga kvinnor avstår från att sträva efter högre positioner då de inte orkar ta kampen. En 

ledarroll kan vara en stor utmaning och att som kvinna samtidigt behöva kämpa mot 

homosociala strukturer, kan vara en anledning till att många kompetenta kvinnor väljer att 

avstå.  

Avslutningsvis vill vi lyfta problematikens utveckling i framtiden. Inledningsvis i uppsatsen 

presenteras studier (Ledarna, 2017) som visar att skillnaden mellan manliga och kvinnliga 

ledare kommer uppnå jämlikhet först runt år 2030. Vi hoppas dock att förändringen går 

snabbare, inte bara för kvinnornas skull utan även för det svenska näringslivet som tidigare 

har förlorat många kompetenta kvinnliga ledare. För att bryta mönstret angående den ojämlika 

könsfördelningen i ledarpositioner krävs såväl kollektiv som individuell insikt om de 

bakomliggande orsakerna. Vidare behöver samhället ta ansvar för att förändra synen på män 

och kvinnor i samband med rekryteringsprocesser. Vi vill i framtiden att det kvinnliga 

ledarskapet ska uppfattas lika självklart som det manliga och hoppas att vi genom denna 

uppsats kan vidga dessa tankar. 

6.3 Resultatens relation till tidigare forskning 

Inledningsvis i uppsatsen redogörs för chefsorganisationen Ledarna (2017) som menar att det 

har skett en kraftig ökning av kvinnliga ledare under 2000-talet. Under våra intervjuer 

uppmärksammas det ett flertal gånger att samhället är i en pågående förändring där det 

numera anses vara mer acceptabelt med kvinnliga ledare. Majoriteten av de äldre kvinnliga 

ledarna berättar om ett tydligt skifte som skett i början av 2000-talet som visar på en tendens 

av fler kvinnliga ledare. Eventuellt kan detta skifte vara ett exempel på den statistik som 
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Ledarna (2017) lyfter fram. Att det blir allt fler kvinnliga ledare stämmer även överens med 

Bolman och Deals (2015) tidigare forskning som menar att det traditionella synsättet där 

ledarskap förknippas med det manliga könet, sakta förändras. Bolman och Deal (2015) anser 

att skillnaden i ledarskap beror på personliga egenskaper, snarare än kön. Vi håller med om 

detta då vi genom intervjuerna får en bild av att samtliga är duktiga ledare. Genom vår 

kvalitativa analys går det att konstatera att intervjupersonerna använder sig av ett 

transformativt ledarskap med fokus på medarbetarnas känslor. Det stämmer överens med 

Jacobsen och Thorsviks (2014) tidigare forskning, att kvinnliga ledare fokuserar på känslor 

och omsorg.  

Trots att samhället går mot ett mer jämställt näringsliv med fler kvinnliga ledare, går det 

utifrån vår analys att förstå det som att samhället fortfarande till viss del består av traditionella 

normer, där karriär anses vara en manlig aktivitet. Det stämmer överens med Linghags 

avhandling från 2009 där hon konstaterar att karriären är könsmärkt. Flertalet av 

intervjupersonerna i vår studie uppger att de behöver offra mer av privatlivet för att de är 

kvinnor. Även Bolman och Deal (2015) redogör för att kvinnliga ledare betalar ett högre pris 

än manliga ledare, samt att arbetsbördan ökar för en kvinnlig ledare då hon även förväntas 

vara ansvarig för hemmet. För att möjliggöra karriären har de äldre intervjupersonerna med 

barn, valt att anställa en au-pair eller barnflicka för att underlätta arbetet i hemmet. Vi kan 

dock inte uttala oss om detta ansvar egentligen legat på mannen eller kvinnan i förhållandet. 

Vidare menar Linghag (2009) att drivkraften vanligtvis avtar när kvinnor upplever minskade 

karriärmöjligheter. Det motsägs till viss del i våra resultat där begränsningarna snarare 

fungerar som ett bränsle för att nå de högre positionerna och därmed motsäga den manliga 

normen. Exempelvis berättar Louise att anledningen till att hon orkar arbeta så mycket som 

hon gör, beror på att hon vill vara en förebild till andra kvinnor. Drivkraften avtog dock när 

hon var låst till sin position på tidigare arbetsplats. Hon valde därför för att bygga upp ett eget 

företag utan begränsningar. Vidare ville hon skapa en miljö utan påverkan av den manliga 

normen på ledarskap. Ellström och Kock (2009) redogör i tidigare forskning för att kvinnliga 

ledare behöver anpassa sig till de manliga ledarnas villkor. Vi liknar det till Bourdieus tankar 

om kooptationskultur. I våra intervjusvar motsägs tankarna om kooptationskultur då 

majoriteten av ledarna vägrar att anpassa sitt beteende efter den manliga normen.  

Kanter (1977) menar att kvinnliga ledare behöver prestera bättre än manliga ledare för att bli 

accepterade. Studien stämmer till viss del överens med vårt resultat. Det är endast de yngre 
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ledarna som upplever att de behöver prestera annorlunda för att nå samma uppskattning som 

manliga ledare. Det går därmed att konstatera att Kanters forskning återfinns i dagens 

samhälle men i vår studie endast hos våra yngre ledare.  

En anledning till den ojämna könsfördelningen i ledande roller kan bero på att män tenderar 

att betrakta sig själva som bättre lämpade ledare (Kiser, 2015). I vår studie synliggörs 

liknande resultat men ur kvinnornas synvinkel. Vi tolkar det som att flertalet av de kvinnliga 

ledarna ser sig själva vara lämpade för ledarrollen, dock utan jämförelse med manliga ledare. 

Självklart kan män fortfarande anse sig vara bättre lämpade som ledare, även om kvinnor 

också kan göra det. Vidare beskriver Kiser (2015) att kvinnor tenderar att värdesätta ett arbete 

i sig, till skillnad från män som inte nöjer sig förrän de når toppen. Vår studie bekräftar inte 

denna tes då intervjupersonerna snarare beskriver motsatsen. Louise berättar exempelvis att 

hon vägrade att nöja sig med den roll hon tilldelats på sin tidigare arbetsplats där hon inte 

gavs möjlighet till att göra karriär. Istället för att godta denna begränsning valde hon att starta 

ett eget företag där hon numera besitter en ledande position. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det har skett en samhällsutveckling vad gäller 

könsfördelningen på ledande positioner. Trots detta finns en tydlig likhet mellan våra resultat 

och tidigare studiers resultat som visar på strukturella könsskillnader. Det innebär att det i 

dagens samhälle återstår mycket arbete för att nå ett jämställt näringsliv, framförallt på 

ledande positioner.  

6.4 Förslag på vidare forskning 

Förslag på fortsatt forskning inom ämnet kvinnligt ledarskap är att djupgående studera hur 

och i vilken omfattning den könssegregerade synen på ledarskap utgör ett hinder för kvinnliga 

ledare. Det hade även varit intressant att studera kvinnligt ledarskap inom specifika branscher, 

exempelvis inom mansdominerade branscher. Ett förslag på potentiell framtida avgränsning 

är att studera kvinnliga ledare i VD-positioner eller grundare till egna företag. För att få en 

bredare förståelse över glastakets begränsningar skulle det vara intressant att inkludera de 

kvinnor som aldrig fick eller tog chansen till en karriär inom ledarskap. Vi är dock medvetna 

om att detta kan vara en svår grupp att komma i kontakt med.  
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8.0 Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

Inledande frågor 

Berätta kort om dig själv: 

Ålder: hur gammal är du? 

Familjesituation och civilstånd: 

• Hur går det att kombinera yrke med privatliv/familjeliv? 

Vad har du för nuvarande arbetsposition/yrkestitel? 

Hur rekryterades du till den position du är idag?  

Hur många år totalt har du varit i en ledande position? 

När du påbörjade din ledarkarriär, hur såg samhällsklimatet för kvinnligt ledarskap ut?  

Har du någon akademisk utbildning? 

• Om ja: vilken utbildning? 

• Om nej: hur har du jobbat dig till den position du är idag? 

• Vad har dina föräldrar för bakgrund inom utbildning och arbetsliv? 

Vad driver dig som människa?  

• Vad driver dig i yrkeslivet? 

• Var hittar du drivkraften i ditt arbete som ledare?  

Har du några kvinnliga förebilder inom näringslivet? 

Ledarskap 

Hur skulle du beskriva dig själv/din personlighet utanför arbetslivet? 

Hur skulle du beskriva dig själv i din roll som ledare? 

Hur tror du att du uppfattas som ledare? 



  

• Av dina medarbetare? 

• Av dina chefer? 

Hur vill du att dina medarbetare ska uppfatta dig? Vad anser du är viktigt?  

Hinder i ledarskapet 

Har du upplevt några yttre faktorer som underlättar din möjlighet att vara ledare? 

Har du stött på̊ några hinder under din karriär? 

• Om ja: vilka? Ge gärna exempel. 

Upplever du att du i ditt yrkesliv påverkas av samhällets normer där högre ledare förknippas 

med män? 

Har du upplevt att du har blivit annorlunda behandlad i ditt ledarskap på grund utav att du är 

kvinna? 

Upplever du att du måste prestera annorlunda för att du är kvinna?    

Vad tror du är anledningen till att det finns så få kvinnor i ledandepositioner idag?  

Har du några tips/råd som du skulle vilja lyfta fram till framtida kvinnliga 

ledare?                       
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