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Abstract 

Throughout history women have been excluded from leading positions. Today, however, 

there is an equal gender distribution among Swedish managers, which by some is seen as a 

result of the Nordic model. Despite this, current statistics show that women tend to have a 

greater responsibility over child rearing and household duties. The aim of this study is to 

examine female leaders’ experiences of combining family and career, the challenges they 

face, and if these differ from male leaders. Previous research on women’s work commitment 

has shown that mothers are not less committed to their careers than women without children. 

At the same time other studies show that working mothers feel guilty over not being good 

enough parents. This study is based on eight qualitative interviews with female and male 

leaders in Sweden. The study shows that the female participants face challenges to their 

careers because of traditional gender norms, however these norms do not disfavour the male 

participants. This study also illustrates that the female subjects meet greater expectations both 

in their roles as leaders as well as in their roles as parents. Gender norms regarding 

motherhood result in that the women are made to feel guilty if traditional expectations go 

unmet. This is not something experienced by any of the male participants. 
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Sammanfattning 

Under historien har kvinnor exkluderats från ledande positioner. Idag råder en jämn 

könsfördelning bland chefer i Sverige, något som av en del förstås som ett resultat av en 

välutvecklad välfärdsstat. Trots detta visar statistiken att kvinnor ofta tar ett större ansvar över 

hem och barnomsorg. Syftet med denna studie är att undersöka kvinnliga ledares upplevelser 

av att kombinera familjeliv och karriär, vilka utmaningar de möter och om manliga ledare 

möter samma utmaningar. Tidigare forskning om kvinnors engagemang i arbetet har visat att 

mödrar inte är mindre engagerade i sina karriärer i jämförelse med kvinnor utan barn. 

Samtidigt visar andra studier att arbetande mödrar känner skuld över att inte vara tillräckligt 

bra föräldrar. Denna studie baseras på åtta kvalitativa intervjuer med kvinnliga och manliga 

ledare i Sverige och visar att traditionella könsnormer är en utmaning för dem kvinnliga 

respondenterna i arbetslivet, men inte för dem manliga. I denna studie blir det också tydligt att 

kvinnor möter fler förväntningar än män både i föräldrarollen och ledarrollen. Traditionella 

könsnormer kring moderskapet resulterar i sin tur i att de kvinnliga respondenterna, till 

skillnad från de manliga, skuldbeläggs i sitt föräldraskap.  
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1. Inledning 

Genom historien har kvinnor exkluderats från ledande positioner. Ledarskapet har varit 

könsmärkt och förknippat med maskulinitet, vilket har försvårat kvinnors möjligheter att 

avancera i arbetslivet (Kanter, 1993:22, 23; Billing & Alvesson, 2016:201, 202). Vidare har 

kvinnans ansvar över hemmet, barnafödande och barnomsorg gjort det svårt för kvinnor att ta 

sig till högt uppsatta positioner (Kanter, 1993:67; Metz & Kulik, 2016:179, 180).  

 

Yrkesstatistik över könsfördelningen i olika yrkesgrupper från 2016 visar dock att det nu 

råder en jämn könsfördelning bland chefer i Sverige. Statistiken visar att 60% av landets 

chefer är män, medan 40% av cheferna är kvinnor. Denna fördelning är att betrakta som jämn 

då vi talar om könsfördelning i gruppen av chefer (SCB, 2016). Vidare visar statistik från 

medlingsinstitutet (2016) att ledningsarbete är det arbete som kräver mest i fråga om tid, 

samtidigt som tidsanvändningsstatistiken visar att kvinnor ofta tar ett större ansvar över barn 

och hem (Medlingsinstitutet, 2016:33, 34).  

 

En möjlig bidragande faktor till den jämna könsfördelningen bland chefer är den nordiska 

modellen. Den nordiska modellen syftar till det välfärdssystem som bygger upp de nordiska 

länderna (Eydal & Rostgaard, 2011:161). Modellen har fått mycket internationell 

uppmärksamhet, bland annat på grund av dess effekter på jämställdheten. Extensivt stöd 

genom betald föräldraledighet och offentlig barnomsorg ses som två viktiga krafter bakom 

utvecklingen av det nordiska samhället där kvinnor och män har möjlighet att dela på betalt 

och obetalt arbete (Eydal & Rostgaard, 2011:162).  

 

Utifrån den nordiska modellen borde svenska kvinnors möjligheter att kombinera familjeliv 

och arbete vara mycket goda. Samtidigt visar ovanstående statistik att kvinnor ofta har ett 

större ansvar över barn och hem, vilket tidigare har utgjort en barriär för kvinnor i arbetslivet. 

Dessutom är ledningsarbete det arbete som kräver mest i fråga om tid. Trots detta är kvinnor 

och män chefer i nästan lika stor utsträckning i Sverige idag. Här väcks ett intresse för att 

studera hur kvinnliga ledare förhåller sig till de aspekter som tidigare har hindrat kvinnors 

avancemang. För att studera detta intervjuas kvinnliga och manliga ledare i Sverige.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka ledares upplevelser av förhållandet mellan 

föräldraskap och karriär. Vi intresserar oss framförallt för hur kvinnor i ledande positioner ser 

på sitt föräldraskap och om de upplever att föräldraskapet och arbetet påverkar varandra. Vi 

vill även undersöka om manliga ledare möter samma utmaningar som kvinnliga ledare ifråga 

om kombinationen karriär och föräldraskap. 

 

Följande frågeställningar undersöks: 

1. Hur upplever kvinnor i ledande positioner att deras karriär och föräldraskap 

samverkar?  

2. Vilka utmaningar upplever kvinnliga ledare kommer med kombinationen föräldraskap 

och ledarskap, möter manliga ledare samma utmaningar?  

1.2 Definition 

Då vi talar om ledarskap syftar vi till en formell ledarskapsposition. En ledare förstås utifrån 

detta som en person som i sin arbetsroll har en ledande befattning, vilket exkluderar 

informella aspekter av ledarskap. Vidare utgår vi ifrån att personer i ledande positioner, för att 

ta sig till sin nuvarande roll, i någon mån har utvecklat en karriär.  

 

I studien används begreppet könsnormer som syftar till normativa uppfattningar om kvinnor 

och män. Sådana uppfattningar berör till exempel könade egenskaper och förväntningar kring 

kvinnlighet och manlighet.  

 

Vidare förkortas termen ”vård av barn” löpande i texten som vab, vabba och vabbning. 

Vabbning syftar alltså till att en förälder är hemma från arbetet för att vårda ett sjukt barn.  

1.3 Översikt 

I avsnittet tidigare forskning lyfter vi fram studier av Evertsson (2013), Elvin-Nowak (1999a) 

och Billing och Alvesson (2016). Utifrån deras artiklar presenteras det nuvarande 

kunskapsläget kring kvinnligt ledarskap och föräldraskap, samt hur dessa samverkar. I 

avsnittet teori diskuteras kvinnors barriärer till avancemang med hjälp av Metz och Kulik 

(2016). Här behandlas även Kanters (1993[1977]) klassiska verk om strukturella faktorers 

påverkan på kvinnor i arbetslivet som har haft en betydande roll inom 
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organisationsforskningen. Sedan beskrivs Magnussons (2006) begrepp avgränsningar, ‘sån är 

jag’-hållning och avståendemakt för att förklara hur kvinnor och män förhåller sig till 

föräldraskap och hemarbete. Vidare används Goffmans (2014a) dramaturgiska perspektiv för 

att beskriva hur kvinnor hanterar rollen som ledare och rollen som mamma. Avslutningsvis i 

teoriavsnittet presenteras Goffmans (2014b) begrepp stigma för att förklara hur kvinnor märks 

som dåliga mammor. Med detta och intervjumaterialet som grund kommer vi sedan att 

analysera hur de kvinnliga respondenterna förhåller sig till kombinationen av föräldrarollen 

och ledarrollen. Vidare diskuteras vilka utmaningar de kvinnliga respondenterna finner i 

kombinationen karriär och föräldraskap samt om de manliga deltagarna möter samma 

utmaningar.  

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt följer en redogörelse av tidigare forskning om kvinnor, mödraskap och 

ledarskap som är knutet till denna studies problemformulering. Inledningsvis diskuteras hur 

svenska mödrars engagemang i arbetet påverkas av moderskapet utifrån Evertsson (2013). 

Vidare används två studier från Elvin-Nowaks (1999a) avhandling som diskuterar 

skuldkänslor i relation till kvinnors arbete, skuldkänslor som för kvinnor är förknippade med 

att vara frånvarande från sina barn. För att lyfta fram hur dessa förvisso äldre studier 

fortfarande är relevanta idag används Albrechtsson och Otterlings (2017) bok “Dålig 

mamma… eller superkvinna?”. Något som bör poängteras är att Albrechtsson och Otterlings 

bok inte är en vetenskaplig studie. Däremot innehåller den ändå relevant empiri då den 

innefattar intervjuer med ett trettiotal svenska karriärkvinnor gällande deras upplevelser av 

kombinationen barn och karriär. Avslutningsvis diskuteras idén om kvinnligt kontra manligt 

ledarskap utifrån Billing och Alvesson (2016). Billing och Alvesson diskuterar de spridda 

åsikterna kring maskulina och feminina ledarskapsstilar och lyfter alternativa förklaringar till 

fenomenet.  

2.1 Moderskap och ’work commitment’ 

I artikeln “The importance of work: Changing work commitment following the transition to 

motherhood” presenterar Evertsson (2013) sin studie om hur föräldraskapet påverkar svenska 

kvinnors engagemang i arbetet. ’Work commitment’, eller engagemang, kan förstås ur flera 

olika perspektiv. Ur ett beteendeperspektiv ses de kvinnor som är aktivt involverade i betalt 

arbete som engagerade. Ett identitetfokuserat perspektiv ser istället engagemang som ett 
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psykologiskt tillstånd, där arbetet anses ge mening till livet (Evertsson, 2013:140). Evertsson 

lyfter här fram en definition som betonar hur arbetsrollen är en källa till tillfredsställelse i 

förhållande till andra vuxna roller. Denna förståelse av work commitment belyser hur 

kvinnors engagemang i arbetet speglar komplexa val kring både arbete och familj (Evertsson, 

2013:141, 142). 

 

I Evertssons longitudinella studie undersöktes hur engagemanget i arbetet påverkades genom 

att jämföra kvinnornas svar innan de fick barn, med svar på samma frågor efter att 30% av 

kvinnorna hade blivit föräldrar. Kvinnorna med barn jämfördes här med kvinnorna som inte 

hade fått barn och med sina svar från den tidigare enkäten (Evertsson, 2013:143, 144). Vid 

den första mätningen fanns ingen skillnad mellan de kvinnor som vid den andra mätningen 

hade barn och de som inte hade det. Däremot uppdagades vissa skillnader vid den andra 

mätningen. Studien visade att kvinnor som hade fått barn hade något lägre engagemang i 

arbetet i jämförelse med de kvinnor som inte hade barn. Samtidigt visade studien att denna 

förändring var temporär och att engagemanget var högre hos de kvinnor som hade barn över 

fyra års ålder. Vidare fanns ingen skillnad i grad av engagemang då kvinnor utan barn 

jämfördes med kvinnor som hade barn över fyra års ålder. Sammanfattningsvis visade 

Evertssons studie att kvinnornas ’work commitment’ var stabilt i det långa loppet, men något 

lägre under den period som kvinnorna hade barn under fyra års ålder (Evertsson, 2013:150). 

 

Evertssons studie relaterar till denna studies problemområde genom att lyfta fram hur 

moderskapet som länge betraktats som en barriär för kvinnors avancemang i arbetslivet inte 

tycks påverka kvinnors engagemang i arbetet. Svenska kvinnor med barn är alltså inte mindre 

engagerade i arbetet i jämförelse med svenska kvinnor utan barn, iallafall inte i det långa 

loppet.  

2.2 Skuld  

I sin avhandling “Accompanied by guilt” undersökte Elvin-Nowak (1999a) svenska mödrars 

känslor av skuld i interaktionen mellan familjeliv och karriär (Elvin-Nowak,1999a:14). 

Konceptet skuld beskrevs här som något kopplat till samvete och att individen dömer sig själv 

(Elvin-Nowak,1999a:24). Detta koncept kan även förstås ur ett sociologiskt perspektiv genom 

att se skuld som ett resultat av sociala normer och könsstrukturer. För att synliggöra studiens 
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fortsatta relevans används Albrechtson och Otterlings (2017) bok “Dålig mamma… eller 

superkvinna?”. 

 

Den första studien “The meaning of guilt” i Elvin-Nowaks avhandling beskrev hur de 

intervjuade kvinnorna kände daglig skuld kopplad till deras barn (Elvin-Nowak, 1999b:10). 

Elvin-Nowak lyfte fram att det fanns särskilda krav på kvinnor, både från dem själva och från 

omgivningen. De krav som kvinnorna ställde på sig själva handlade framförallt om det ansvar 

de kände över relationen till sina barn. De yttre kraven hade kvinnorna mindre kontroll över 

och handlade istället om att passa tider och om uppgifter som skulle utföras. Detta 

illustrerades i en av intervjuerna där en kvinna beskrev hur hon alltid behövde stressa för att 

få barnen och sig själv i tid till skola och arbete. Enligt Elvin-Nowak kunde denna kvinna inte 

förena de egna kraven på sig själv som en ansvarsfull mamma, med de yttre krav som 

omvärlden placerade på henne (Elvin-Nowak, 1999b:13). Att inte möta samhälleliga krav och 

förväntningar kan alltså resultera i en känsla av skuld.  

 

I den andra studien “The flip side of flexibility” i Elvin-Nowaks avhandling undersöktes 

svenska kvinnors förståelse av lönearbete i relation till moderskap (Elvin-Nowak, 1999c:2). 

Elvin-Nowak beskrev hur bra mödrar förväntades anpassa sina arbeten för att på bästa sätt 

passa ihop med familjelivet (Elvin-Nowak, 1999c:4). Kraven på kvinnor i arbetet 

balanserades således alltid mot de krav och förväntningar som var knutna till hennes ansvar 

över hem och barnomsorg (Elvin-Nowak, 1999c:13). Vidare fann Elvin-Nowak att 

högutbildade kvinnor i större utsträckning identifierade sig med sina yrken. Samtidigt 

försökte även de anpassa sina arbetstider för att kunna spendera mer tid hemma när barnen var 

små (Elvin-Nowak, 1999c:15). Moderskap i relation till arbete tycks således relatera till 

kvinnors skuldkänslor kring hur de balanserar arbete med familj.  

 

Att den skuld som här lyfts fram med hjälp av Elvin-Nowaks studier från 90-talet lever kvar 

synliggörs genom Albrechtson och Otterlings (2017) bok “Dålig mamma… eller 

Superkvinna?”. Kvinnorna som intervjuats vittnar gång på gång om vardagens skuldkänslor 

och kommentarer de möter gällande hur de kombinerar familjeliv med sin karriär 

(Albrechtson & Otterling, 2017:54, 55). Kommentarer som resulterar i mer skuldkänslor över 

att inte räcka till, varken hemma eller på jobbet (Albrechtson & Otterling, 2017:40, 41). I 

detta fall förstås skuld som resultatet av en social struktur och könsnormer kring moderskapet. 
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En mamma förväntas spendera mycket av sin tid med sina barn, vilket kan resultera i 

skuldkänslor för kvinnor vars arbeten kräver stort engagemang.  

2.3 Ledarskap 

Billing och Alvesson (2016) diskuterar ledarskap och konceptets koppling till kön, då 

ledarskap traditionellt setts som maskulint. Detta relaterar till denna studie genom att belysa 

hur synen på ledarskap varierar.  

 

Kanter (1993[1977]) beskrev termen ‘the masculine ethic’ där egenskaper som antagits 

existera hos vissa män har lyfts fram som nödvändiga för en effektiv ledare. The masculine 

ethic användes då för att utesluta kvinnor som försökte ta sig till ledande positioner (Kanter, 

1993:22, 23). Billing och Alvesson beskriver nu en pågående utveckling av modernt 

ledarskap, där preferensen för enbart maskulina egenskaper avtar. Dock kan homosocialitet 

och traditionella idéer om ledarskap motverka denna utveckling. Homosocialitet är ytterligare 

ett begrepp myntat av Kanter som syftar till hur människor föredrar att arbeta med personer 

lika dem själva, vilket i förlängningen innebär att män i ledarskap väljer män vid befordran 

(Kanter, 1993:63). Detta kan i sin tur leda till att kvinnor i minoritet fortsättningsvis 

missgynnas, samtidigt som det också kan resultera i att kvinnor erhåller ledarskapspositioner 

först när situationen är oviss (Billing & Alvesson, 2016:202).  

  

I fråga om ledarskapsstilar diskuterar Billing och Alvesson den tvetydighet som finns kring 

huruvida kvinnor och män antar olika ledarskapsstilar. I vissa fall återfinns många varierade 

ledarskapsstilar för såväl kvinnor som män, och det tycks inte finnas några mönster baserade 

på kön. Samtidigt hittar andra studier tydliga skillnader i färdigheter och ledarstilar, som 

enligt en del forskare skulle kunna bero på skillnader i socialisation eller att könen har olika 

erfarenheter av omvårdnadsansvar (Billing & Alvesson, 2016:204). Dock är åsikterna och 

resultaten fortsatt spridda och inget entydigt har kunnat fastställas (Billing & Alvesson, 

2016:205). 

  

Vidare diskuterar Billing och Alvesson möjligheten att idéer om kvinnor och ledarskap skapar 

egna sanningar om hur kvinnliga ledare är (Billing & Alvesson, 2016:207). Samtidigt anser 

författarna att ett fokus på skillnader i egenskaper mellan könen kan resultera i att en 

könsmärkt arbetsfördelning framstår som naturlig. Kvinnliga ledare som utövar så kallat 
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feminint ledarskap kan antyda att det är en naturlig benägenhet, samtidigt som det också kan 

resultera i begränsningar i hur kvinnor får agera som ledare (Billing & Alvesson, 2016:216–

217). Då forskning tyder på att feminint ledarskap också tenderar att överlappa med 

stereotypa uppfattningar om kvinnor, resonerar Billing och Alvesson kring huruvida denna 

ledarskapsstil används på grund av förväntningar och press från omgivningen (Billing & 

Alvesson, 2016:217). 

 

Genom Billing och Alvesson blir det tydligt att det finns olika uppfattningar kring huruvida 

kvinnor och män antar olika ledarskapsstilar. Detta relaterar till denna studie då traditionella 

och könade uppfattningar om ledarskap tidigare har utgjort en barriär för kvinnors väg till 

ledande positioner.  

3. Teori  

I följande avsnitt presenteras relevant teori som senare kommer att tillämpas i analysen i 

relation till studiens frågeställningar.  

3.1 Val av teori 

Som tidigare nämnt är syftet med denna studie att undersöka hur ledare upplever förhållandet 

mellan föräldraskap och ledarskap, vilka utmaningar kvinnliga ledare möter i denna 

kombination samt om manliga ledare möter samma utmaningar som kvinnliga ledare. Utifrån 

Metz och Kulik (2016) diskuteras de barriärer som hindrat kvinnors avancemang. Aspekter 

som könsroller och stereotyper lyfts här fram för att förklara hur kvinnor begränsas i 

arbetslivet. Vidare presenteras begreppet ‘gender fatigue’ som handlar om hur människor 

börjat förlora förmågan att se orättvisor baserat på kön och motivationen att kämpa för lika 

villkor. Metz och Kulik lyfter även fram tidigare forskning av bland andra Kanter (1993 

[1977]) och hennes klassiska verk “Men and Women of the Corporation”. Då Kanters studie 

är över fyrtio år gammal och situationen för kvinnor till viss del är annorlunda idag diskuteras 

Kanter här med hjälp av Metz och Kulik.  

 

Vidare använder vi oss av Magnussons (2006) begrepp avgränsningar, ‘sån är jag’-hållning 

och avståendemakt för att förklara hur män och kvinnor förhåller sig till kombinationen 

föräldraskap och arbete. Med hjälp av Goffmans (2014a) dramaturgiska perspektiv blir det 

möjligt att förstå hur kvinnor hanterar ledarskap och föräldraskap genom att anta olika roller. 
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Ledarrollen och mammarollen kan här ses som två till viss del oförenliga roller, eftersom 

ledarskap som tidigare nämnt är knutet till manliga attribut medan moderskapet är knutet till 

kvinnorollen. Avslutningsvis används Goffmans (2014b) stigma för att beskriva hur kvinnor 

som inte agerar i enlighet med rådande förväntningar och normer kring moderskapet 

skuldbeläggs och märks som ‘dåliga mammor’. 

3.2 Barriärer för kvinnors avancemang 

Metz och Kulik (2016) diskuterar olika aspekter som har hindrat kvinnors avancemang till 

ledande positioner samt om och hur dessa hinder har förändrats över tid (Metz & Kulik 

2016:176). Barriärer som tidigare har förklarat varför kvinnor har begränsats presenteras 

bland annat genom Kanter (1993 [1977]) och hennes bok “Men and Women of the 

Corporation”. I sitt klassiska verk lyfter Kanter fram hur strukturella faktorer påverkar 

kvinnors beteenden och avancemang inom organisationer (Kanter, 1993:245–246). Obalans i 

antalet kvinnor respektive män inom en organisation kan enligt Kanter, genom att kvinnliga 

ledare knyts till stereotyper, begränsa kvinnors möjligheter i arbetslivet. Vidare lyfter 

författarna fram Kanter i relation till hur kulturella faktorer som karaktärsdrag för den 

dominanta gruppen används för att exkludera kvinnor och gör det svårt för kvinnor att 

likställas männen (Metz & Kulik, 2016:177).  

 

Eftersom Kanters studie är över fyrtio år gammal och kvinnors begränsningar till avancemang 

har studerats under en relativt lång period lyfter Metz och Kulik fram de hinder som 

fortfarande lever kvar idag. En av de barriärer som ihärdigt hindrar kvinnor från att ta sig till 

högre positioner är könsroller. Genom könsroller tillskrivs kvinnor huvudansvaret över barn 

och hushåll. Moderskapet har här en central roll, då personer i beslutsfattande positioner antar 

att kvinnor i barnafödande ålder är mer engagerade i familj än arbete. Utifrån förväntningar 

stöpta ur könsroller fortsätter beslutsfattare att ge män större möjligheter till avancemang 

(Metz & Kulik, 2016:179). Strukturer kring möjligheter observerades redan av Kanter som i 

sin studie såg att kvinnor inte gavs samma möjligheter till avancemang som män (Kanter, 

1993:160). Kanter beskrev också att kvinnor förbisågs gällande befordran eftersom cheferna 

var säkra på att de snart skulle gifta sig eller bli gravida och med det också försvinna från 

arbetsplatsen (Kanter, 1993:67). Könsroller knutna till moderskapet har alltså fortsättningsvis 

effekter för kvinnor i arbetslivet. ‘Valet’ att göra mannen till försörjaren och kvinnan till 
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huvudvårdaren för barnen är således ett rationellt beslut som speglar skillnader i 

karriärmöjligheter baserade på könsroller (Metz & Kulik, 2016:179).  

 

Ytterligare en barriär som lever kvar är stereotypa uppfattningar om kvinnor. Ett exempel på 

en sådan stereotyp är att kvinnor inte är lämpliga som ledare eftersom de utifrån stereotyper 

saknar de förmågor som krävs. Denna stereotyp baserar sig framförallt på uppfattningen att 

kvinnor är undergivna och vårdande vilket står i kontrast med bilden av en ledare som 

beslutsam och framförallt man (Metz & Kulik, 2016:181). Kanter talade om hur ledarskapet 

var knutet till ‘the masculine ethic’ och hur uppfattningar om egenskaper som behövs för 

ledarskap ansågs tillhöra män. Utifrån denna syn på ledarskap som något manligt 

exkluderades kvinnor från ledande positioner (Kanter, 1993:22, 23). Denna stereotyp medför 

fortfarande en utmaning för kvinnor som vill avancera eftersom de måste uppfattas ha 

‘maskulina’ karaktärsdrag utan att förlora sin ‘kvinnlighet’ (Metz & Kulik, 2016:181). 

 

Stereotyper uppmuntrar även så kallade personcentrerade förklaringar till att kvinnor inte 

klättrar till ledande roller. Istället för att förklara kvinnors bristande avancemang som ett 

resultat av strukturer, används istället förklaringar som hänför sig till bristande karaktärsdrag. 

Stereotyper om att kvinnor saknar engagemang och har lägre ambitioner är några exempel på 

sådana förklaringar knutna till karaktär. Manliga könsstereotyper lägger här positiva 

värderingar i karaktärsdrag som ambition, medan kvinnliga könsstereotyper gör motsatsen för 

kvinnor. Många av dessa stereotyper baserar sig på könsroller som binder kvinnor till barn 

och hem (Metz & Kulik, 2016:181). Dessa könsstereotyper lever kvar trots att forskning visar 

att kvinnor och män är lika ambitiösa och dedikerade till sitt arbete (Metz & Kulik, 

2016:182).  

 

Vidare lyfter Metz och Kulik fram gender fatigue som en ny barriär för kvinnors avancemang. 

Efter en lång kamp för jämställdhet inom organisationer har kvinnor börjat förlora både 

förmågan att känna igen orättvisor baserade på kön och motivationen att kämpa för lika 

villkor. Arbetstagare föredrar att se sina arbetsplatser som jämställda i fråga om kön, vilket 

medför att både kvinnor och män förstår könsdiskriminering som något utdött (Metz & Kulik, 

2016:184). Anställda har alltså börjat förneka att könsdiskriminering överhuvudtaget existerar 

som ett strukturellt problem. Istället förklaras existerande ojämlikhet kring kön som isolerade 

händelser för individen att lösa. Denna utveckling beror bland annat på att kvinnor har gjort 

stora framsteg i många aspekter av jämställdhet under de senaste åren, vilket har medfört att 
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män och kvinnor börjar tro att könsdiskriminering inte längre är ett problem (Metz & Kulik, 

2016:185).  

 

Genom Metz och Kulik synliggörs hur barriärer för kvinnors avancemang har bevarats, men 

också förändrats tills idag. Författarna bidrar med en aktuell bild av kvinnors barriärer i 

arbetslivet och lyfter fram delar av Kanter som fortfarande är relevanta. 

3.3 Avgränsning, ‘sån är jag’-hållning och avståendemakt  

I Magnussons (2006) verk “Hon, han och hemmet” intervjuades trettio heterosexuella par från 

Sverige, Danmark och Finland. Intervjufrågorna berörde respondenternas vardag, fördelning 

av hushållsarbete, barnomsorg, föräldraledighet och karriärambitioner. Även om 

hushållsarbete inte är huvudfokus i denna studie är det en viktig aspekt att lyfta fram, 

eftersom ansvar över hem och barn traditionellt har påverkat hur mycket utrymme som funnits 

för kvinnors karriärer. Här används Magnussons socialpsykologiska begrepp avgränsning, 

’sån är jag’-hållning och avståendemakt för att analysera ur ett sociologiskt perspektiv. 

  

Grunden för avgränsning och avståendemakt är konceptet begränsningar. Begränsningar 

markerar individens utrymme för egna intressen och rörelsefrihet. Ur ett historiskt perspektiv 

har kvinnans rörelsefrihet varit mindre än mannens. Hon har inte haft samma möjligheter att 

vidga sina sociala, geografiska eller karriärmässiga områden. Här följer begreppet 

avgränsning som syftar till en individs möjlighet att skydda sig mot andra som försöker vidga 

sina områden på ett sätt som inskränker individens egna utrymme. I historien har kvinnan 

tidigare avgränsats genom förväntningar på hur en ‘god kvinna’ ska vara, vilket generellt har 

inneburit att kvinnan ska prioritera andra över sig själv. Kvinnans avgränsningar har då 

kunnat överträdas på ett sätt som inte hade varit godtagbart gentemot en man (Magnusson, 

2006:187). Idag är kvinnor och mäns begränsningar mer lika, könen har lika rättigheter i 

samhället och kvinnan har fått ett större rörelseutrymme. Kvinnans avgränsningar har dock 

inte utvecklats lika väl (Magnusson, 2006:188). Magnussons intervjuer lyfter fram hur män i 

större utsträckning kan avgränsa sig från ansvar i hemmet genom att ge kvinnor 

huvudansvaret. Detta påverkar i sin tur kvinnors karriärer eftersom tid till lönearbete 

begränsas på grund av det ökade ansvaret över barn och hem. Även om en kvinna skulle vilja 

arbeta mer begränsas denna möjlighet av förväntningar på hennes tillgänglighet i hemmet 

(Magnusson, 2006:118–119).  
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Magnusson diskuterar även ‘sån är jag’-hållningen. Genom att hävda att ”sån är jag” har 

männen i studien avgränsat sina ansvarsområden och vilka uppgifter de vill göra. Att definiera 

sig själv som en person som inte är ‘huslig’ eller lämpar sig för hushållsarbete medför också 

att kvinnor ges huvudansvaret över hemmets underhåll (Magnusson, 2006:195). Detta kan ses 

som ett uttryck av kvinnors fortsättningsvis svaga avgränsningsmöjligheter, då det ökade 

ansvaret inskränker på kvinnors tid för till exempel lönearbete.  

 

Magnusson härrör skillnaderna i parens avgränsningsmöjligheter till något hon kallar ‘de 

vanligas makt’. Kulturella föreställningar kring könens begränsningar och avgränsningar 

kombineras med uppfattningar om hur män och kvinnor är olika i sina sätt att vara. Detta 

leder till att obalans mellan könen och deras möjligheter att avgränsa sig kan komma att ses 

som naturliga. Den part utan makt förhåller sig i detta fall utifrån ett könat mönster som 

uppfattas som normalt (Magnusson, 2006:190). De vanligas makt kan sedan ge uttryck för 

avståendemakt. Detta är en form av omärkbar maktutövning som innebär att personen med 

avståendemakt kan välja att inte utföra en uppgift eftersom hen kan lita på att någon annan 

slutför den istället. I denna kontext är det den ena föräldern som kan strunta i att göra en 

syssla eller som inte är tvungen att minnas olika rutiner, därför att den andra föräldern finns 

där och tar ansvaret. Precis som kulturella föreställningar ligger till grund för de vanligas 

makt, blir avståendemakt ett sätt för paren att leva upp till kulturella förväntningar på hur män 

och kvinnor ska vara (Magnusson, 2006:198–199).  

 

Magnussons begrepp synliggör hur förekomsten av strukturella könsroller skapar 

maktförhållanden i fråga om tid och ansvar över hemmet. Begreppen avgränsningar, ‘sån är 

jag’- hållning och avståendemakt fångar här hur kvinnor och män förhåller sig till varandra i 

hemmet. Dessa är viktiga faktorer att belysa i denna studie eftersom ansvar över hemmet som 

tidigare nämnt har stora effekter på kvinnors karriärmöjligheter, exempelvis i fråga om 

tillgänglighet och tid.  

3.4 Roller 

I sin studie av vardagslivets dramatik talar Goffman (2014a) om hur människor presenterar 

sig själva genom olika roller i vardagens olika situationer (Goffman, 2014a:9). Goffman 

menar att människor genom en roll försöker styra det intryck som andra människor får av dem 
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(Goffman, 2014a:12). En roll kan förstås som ett fastställt handlingsmönster som kan ‘spelas 

upp’ på rutin (Goffman, 2014a:23). Exempel på olika roller är ledarrollen och föräldrarollen. 

De aktiviteter som människor använder för att på något sätt påverka och styra andras 

uppfattningar kan beskrivas som ett framträdande. För ett framträdande krävs också en publik, 

som kan förstås som observatörer eller medaktörer (Goffman, 2014a:25). 

 

 Goffman talar om att människor växlar mellan olika regioner, i vilka individer antar olika 

roller (Goffman, 2014a:97). Då individer rör sig mellan dessa regioner sker ett rollbyte 

(Goffman, 2014a:109). För att undvika de problem som kan uppkomma då publiken möter 

främmande roller delar aktören upp publiker utgående ifrån vilken roll individerna i publiken 

brukar se. Oförenliga roller och publiker hålls på detta sätt isär. Om en individ misslyckas 

med att skilja olika framträdanden och publiker åt blir det svårt att kontrollera intrycken 

(Goffman, 2014a:122). En sådan situation hanteras antingen genom att omdefiniera 

situationen eller att bjuda in den utomstående i situationen. Trots dessa åtgärder kan förvirring 

uppstå då en person slits mellan olika framträdanden (Goffman, 2014a:124).  

 

För att undersöka det valda problemområdet förstås ledarskapet och föräldraskapet här som 

två skilda roller som kvinnor antar i olika situationer. Dessa roller kan till viss del förstås som 

oförenliga, eftersom ledarskapet under historien varit könsmärkt och knutet till traditionellt 

manliga attribut medan moderskapet är kraftigt knutet till könsnormer och kvinnlighet. Hur 

kvinnor hanterar och kombinerar dessa roller kan således förstås ur ett dramaturgiskt 

perspektiv. Något som dock bör poängteras är att detta perspektiv här framförallt används 

som ett redskap för analys. Olika roller ses inte som helt frånskilda varandra, utan används 

framförallt för att synliggöra hur olika roller interagerar.  

3.5 Stigma 

I sitt verk Stigma talar Goffman (2014b) om hur människor som inte uppfyller samhälleliga 

normer blir märkta med ett stigma. I alla samhällen kategoriserar människor in varandra i 

olika grupper. Samhället skapar uppfattningar om vilka egenskaper som är förenliga med 

dessa kategorier (Goffman, 2014b:9). Utifrån ett första intryck kategoriserar vi in människor 

och formar normer som skapar förväntningar på andras ageranden. Dessa förväntningar 

skapas omedvetet och uppdagas främst då individer stöter på någon som får dem att 

ifrågasätta huruvida personen uppfyller förväntningarna eller inte. Om en individ stöter på 
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någon som skiljer sig från den grupp som individen kategoriserat in personen i märks 

personen i fråga med ett stigma som visar på hens oduglighet (Goffman, 2014b:10). Stigmat 

handlar alltså om förhållandet mellan människors samhälleliga förväntningar och en egenskap 

eller ett karaktärsdrag (Goffman, 2014b:11). Goffman beskriver olika typer av stigman. En av 

dessa typer är kopplad till personlig karaktär och hur vissa personliga egenskaper befläckar 

denna karaktär. Sådana stigman kan till exempel handla om själviskhet eller andra negativa 

personlighetsdrag (Goffman, 2014b:12). 

 

 Goffman hävdar att stigma kan användas för att förstå såväl stora som små avvikelser från 

normen (Goffman, 2014b:138, 141). I detta fall används stigma för att förklara hur kvinnor 

som inte formar sig efter den traditionella synen på en mamma märks som dåliga föräldrar. 

Detta stigma är framförallt knutet till personlig karaktär då mödrar som ägnar mindre tid med 

sina barn än vad som traditionellt förväntas av dem riskerar att stämplas som själviska.  

4. Metod  

I detta avsnitt presenteras studiens metodval. Vidare diskuteras studiens urval och 

intervjugenomförande samt studiens tillförlitlighet. Avslutningsvis presenters de etiska 

överväganden som präglat vårt arbete.  

4.1 Val av metod  

För att undersöka valda frågeställningar används kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Då 

vi är intresserade av upplevelser är det viktigt att intervjupersonerna kan uttrycka sig och 

svara fritt på de frågor som ställs. För att fånga nyanserade beskrivningar av respondenternas 

upplevelser och säkerställa att vi uppfattat intervjupersonernas svar på rätt sätt krävs också 

sonderande och utvecklande frågor. Den semistrukturerade intervjun blir här lämplig, 

eftersom den ger intervjupersonerna möjlighet att tala fritt samtidigt som vi utifrån en 

intervjuguide kan styra intervjuns riktning och att samtalet inte svävar iväg till ämnen som 

inte relaterar till våra frågeställningar.  

4.2 Urval  

För denna studie används ett målstyrt urval i relation till nämnda frågeställningar. Urvalet är 

således icke-sannolikhetsbaserat, vilket innebär att deltagarna inte valts ut slumpmässigt. 

Istället var urvalet kriteriestyrt för att säkerställa deltagarnas relevans för forskningsmålet 
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(Bryman, 2018:496, 497). Dessa kriterier var att intervjupersonerna skulle arbeta i en ledande 

position, leva i en parrelation och ha barn där minst ett av barnen är under sju års ålder. Både 

kvinnor och män har intervjuats för att undersöka kvinnliga ledares utmaningar och huruvida 

manliga ledare möter samma utmaningar. Vad som här betraktas som en ledande position är 

svagt avgränsat, då personer som uppfyller dessa kriterier är svåra att få tag i på grund av den 

begränsade tidsramen. Det är dessutom tämligen svårt att avgöra vad som är att betrakta som 

en tillräckligt ledande position, eftersom olika företag också har olika uppbyggnad där 

personer med samma titel kan ha väldigt olika mycket ansvar och arbetsuppgifter. För att en 

intervjuperson ska anses ha en ledande befattning krävdes dock någon form av 

personalansvar. Intervjupersonerna rör sig här på ett spektrum från avdelningschef till 

personer som sitter i företagens ledningsgrupper. 

 

Nämnda kriterier kräver i sin tur en flexibilitet i fråga om respondenternas geografiska plats, 

då personer som matchar kravprofilen är tämligen svåråtkomliga. Urvalsprocessen inleddes 

således med att företag runt omkring i Sverige kontaktades per mail. Det var sedan upp till 

företagen att vidarebefordra vår förfrågan till organisationsmedlemmar som överensstämde 

med studiens kravprofil. Intervjuer har således hållits i Borås, Örebro och Stockholm. Även i 

fråga om antalet intervjupersoner har den tid som står till förfogande varit avgörande. Totalt 

intervjuades åtta personer, varav tre var män och fem var kvinnor. Anledningen till denna 

könsfördelning är att studien framförallt intresserar sig för kvinnliga ledares upplevelser. De 

män som intervjuats används således framförallt för att undersöka olikheter ifråga om 

utmaningen med kombinationen föräldraskap och ledarskap. Något som också bör poängteras 

är att studiens urval i övrigt är tämligen homogent, då samtliga intervjupersoner lever i en 

heterosexuell parrelation och är uppvuxna i Sverige.  

 

Nedan följer en sammanfattande tabell över samtliga intervjupersoner:  

Pseudonym Ålder Bransch 

Felicia 40 år Logistikbranschen 

Björn 40 år Detaljhandel 

Benjamin 40 år Detaljhandel 

Linda 46 år Detaljhandel 

Erika 38 år Mediabranschen 

Katrin 39 år Mediabranschen 
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4.3 Intervjugenomförande och databearbetning 

Samtliga intervjuer gjordes utifrån en intervjuguide där män och kvinnor besvarade samma 

frågeställningar. Guiden är indelad i fem olika teman som relaterar till syfte och 

frågeställningar (Se bilaga 1). Intervjupersonerna fick på förhand tillgång till intervjuguiden 

för att ge möjlighet till reflektion och välutvecklade svar. Genom intervjuguiden fick 

respondenterna dessutom ytterligare information om vad intervjun skulle handla om. Vid 

varje intervjutillfälle var vi båda närvarande. En av oss intervjuade respondenten, medan den 

andra satt bredvid för att föra anteckningar och hjälpa till med sonderande frågor. Samtliga 

intervjuer spelades in med intervjupersonernas godkännande. För att säkerställa att 

intervjuerna hölls i så likvärdiga situationer som möjligt hölls samtliga intervjuer på 

respondenternas kontor. I den mån det var möjligt hölls intervjuerna i enskilda mötesrum för 

att kunna tala ostört, men också för att säkerställa ljudinspelningarnas kvalitet. Intervjuerna 

var mellan trettio och nittio minuter långa, beroende på den tid intervjupersonerna kunde 

avvara.  

 

Transkriberingen utfördes löpande under perioden av intervjuer. Efter att materialet 

transkriberats inleddes kodningen, där vi lyfte fram intressanta textstycken som relaterade till 

studiens frågeställningar. Efter kodningen inleddes tematiseringen av materialet utifrån fyra 

teman; barriärer, ansvar över hemmet, roller och stigma. Våra teman relaterade till studiens 

forskningsfrågor och vald teori, men kom också tydligt fram i det insamlade materialet. I 

analysens avslutande skede inleddes summeringen, där vi på ett konkret sätt började knyta det 

insamlade materialet till frågeställningar och syfte.  

4.4 Tillförlitlighet 

Inom den kvalitativa forskningen används begreppet tillförlitlighet för att avgöra studiers 

kvalitet. Begreppet byggs upp av de fyra aspekterna pålitlighet, möjlighet att konfirmera, 

överförbarhet och trovärdighet (Bryman, 2018:467).  

 

Fredrik 36 år Detaljhandel 

Beatrice 35 år Verkstadsindustri 
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Under studiens gång har intervjumaterialet och den egna analysen kritiskt granskats i relation 

till studiens frågeställningar. Tillsammans har svagheter i arbetet lyfts fram och materialet 

reviderats. Detta förhållningssätt och att studiens resultat på många sätt överensstämmer med 

tidigare forskning inom området talar för att studiens tillförlitlighet i fråga om pålitlighet är 

hög. Risken för att resultatet influerats av forskarens värderingar är något som kvalitativa 

studier ofta kritiseras för (Bryman, 2018:470). Då vi är väl medvetna om denna utmaning har 

vi arbetat aktivt med att distansera oss från studien genom att anta ett kritiskt förhållningssätt. 

Möjligheten att konfirmera studiens resultat är således god. 

 

Det är tydligt att denna studies resultat är relativt begränsat i fråga om generaliserbarhet, 

eftersom urvalet endast bestod av åtta personer. Denna svaghet är framförallt knuten till den 

begränsade tidsramen som inte ger utrymme för fler intervjuer. Samtidigt har 

tillvägagångssättet noggrant presenterats och den intervjuguide som använts för studien finns 

bifogad som bilaga (se bilaga 1). I analysen har vi dessutom strävat efter att ge täta 

beskrivningar av de mönster som uppdagats i intervjumaterialet. Studien kan därför anses ha 

god överförbarhet (Bryman, 2018:468).   

 

Ytterligare en svaghet gällande tillförlitlighet rör studiens trovärdighet. Även här är bristen 

framförallt ett resultat av studiens omfång, eftersom vi inte utifrån den tid som står till 

förfogande har haft möjlighet att använda oss av flera olika datainsamlingsmetoder. För att 

ändå se till att materialet speglar intervjupersonernas upplevelser har vi under intervjuernas 

gång använt sonderande och utvecklande frågor där respondenterna har haft möjlighet att 

bekräfta att vi har uppfattat dem på det sätt de ämnar. För att ytterligare stärka studiens 

trovärdighet har intervjupersonerna, med deras godkännande, också kontaktats i efterhand då 

det uppstått oklarheter. Genom att kritiskt granska intervjumaterialet har svar på frågor som 

kan uppfattas något ledande exkluderats från analysen. Dessutom har studien utförts i enlighet 

med de etiska principerna, vilket i sin tur också ökar studiens trovärdighet (Bryman, 

2018:467).  

4.5 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra forskningsetiska principer vilka ämnar ge vägledning 

gällande förhållandet mellan forskaren och undersökningsdeltagaren (Vetenskapsrådet, 



 
 

17 
 

2002:6). För att säkerställa studiens etiska kvalitet har vi utgått från dessa principer under alla 

skeden av arbetet.  

 

Informationskravet innebär att intervjuns deltagare är informerade om studiens syfte samt att 

deras deltagande är frivilligt och att de kan dra sig ur studien när som helst om de så skulle 

vilja (Bryman, 2018:170). Samtliga deltagare har fått ta del av denna information redan i 

urvalsprocessen, då studiens syfte och att deltagandet är helt frivilligt beskrevs över mail. 

Detta poängterades även igen i början av varje intervjutillfälle. Deltagarna fick dessutom ta 

del av intervjuguiden på förhand och har således fått ytterligare inblick i vad studien och 

intervjun handlar om.  

 

Samtyckeskravet betyder att intervjupersonernas deltagande är frivilligt. En deltagare yngre än 

18 år behöver även ha målsmans godkännande (Bryman, 2018:170). Samtliga 

intervjupersoner godkände sitt deltagande både per mail och vid intervjutillfället. Vidare 

godkändes även att intervjun spelades in. Samtliga intervjupersoner har dessutom gett sitt 

samtycke till att kontaktas i efterhand om det skulle uppstå några oklarheter. Ingen av våra 

respondenter är yngre än 18 år.  

 

Konfidentialitetskravet anger att deltagarnas personuppgifter ska hanteras konfidentiellt och 

inte vara tillgängligt för obehöriga (Bryman, 2018:170, 171). Deltagarna informerades vid 

intervjutillfället om att deras personuppgifter hanteras konfidentiellt och försäkrades om att 

både deras och företagets namn exkluderas från studien. Vidare citeras deltagarna under 

pseudonym och deras arbetstitlar beskrivs inte för att deras identiteter inte ska kunna urskiljas. 

 

Nyttjandekravet innebär att den information som samlas in under intervjun endast används för 

studien (Bryman, 2018:171). Även här informerades deltagarna om detta vid intervjutillfället 

och att det också gällde ljudinspelningarna av intervjuerna.  

 

I slutet av intervjun informerades deltagarna om att de var välkomna att ta kontakt ifall de 

skulle ha några frågor. Samtliga respondenter har även blivit erbjudna att ta del av den 

färdigskrivna studiens resultat. 
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5. Analys och resultat  

I detta avsnitt kommer intervjumaterialet att analyseras utifrån vald teori i relation till studiens 

frågeställningar. Inledningsvis diskuteras empirin i relation till Metz och Kulik (2016) och 

Kanter (1993[1977]). Sedan följer en analys utifrån Magnussons (2006) begrepp avgränsning 

och ’sån är jag’- hållning. Avslutningsvis knyts det insamlade intervjumaterialet till Goffmans 

(2014ab) dramaturgiska perspektiv och hans begrepp stigma.  

5.1 Barriärer som lever kvar 

Som tidigare nämnt har kvinnor under historien hindrats från avancemang på grund av 

könsroller. Metz och Kulik lyfter fram hur moderskapet är kraftigt knutet till könsroller som 

skapar förväntningar på bland annat kvinnors ambitioner. Förväntningar på kvinnor att bli 

mammor leder i sin tur till att män ges större möjligheter till avancemang. Att könsrollen som 

barriär lever kvar synliggörs av flera av våra respondenter. Idéer om att kvinnor kommer att 

bli mammor och således vabba mycket eller att det inte är värt att utbilda kvinnor som snart 

ska ta ut sin föräldraledighet är några sådana exempel som framkommer i intervjumaterialet. 

En av våra respondenter berättar hur hon av misstag fick ett mail som synliggör hur 

arbetsgivaren begränsade hennes möjligheter på grund av just föräldraledighet: 

 

Däremot, när jag väntade mitt andra barn, det var lite knivigare. För då, jag fick dem väldigt 

tätt, så jag var alltså tillbaka på min arbetsplats i fyra månader, sen drog jag igen. Det var inte 

så populärt kan jag säga och det råkade man liksom mejla mig, lite dumt om. Mejl som jag 

inte skulle ha haft, typ att Erika ska ju inte gå på den här utbildningen för vi kan ju inte räkna 

hem den. - Erika, 38 år.  

 

Detta citat är bara ett av flera exempel från våra respondenter på hur könsroller och 

moderskapet ger kvinnor olika möjligheter att avancera och utvecklas i arbetslivet. Detta trots 

att ingen av våra respondenter vid intervjutillfället har uppgett att deras ambitioner har 

förändrats på grund av föräldraskapet. Intervjumaterialet bekräftar således hur könsroller 

fortfarande begränsar kvinnor i karriären.  

 

Könsroller kan som tidigare nämnt även medföra stereotypa uppfattningar om hur kvinnor är. 

Metz och Kulik lyfter till exempel fram hur uppfattningen om att kvinnor saknar de 

karaktärsdrag som krävs av en ledare tidigare utgjort hinder för kvinnor. Ytterligare exempel 
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på stereotyper som relaterar till moderskapet är att kvinnor är vårdande och tar stort ansvar i 

barnomsorgen. Hur sådana stereotypa förväntningar och uppfattningar kring moderskapet 

hindrar kvinnors karriärmöjligheter synliggörs av respondenten Katrin som berättar om sin 

anställningsintervju:  

 

Däremot när jag sökte jobb här som trebarnsmamma och skulle byta från en site som jag 

jobbade på och istället börja här så fick jag frågan under anställningsintervjun: “Jaha men du 

måste ju vabba väldigt mycket då?” - Katrin, 39 år.  

 

Ovanstående citat är ett exempel på hur en arbetsgivares stereotypa förväntningar kring 

moderskap kom upp under en anställningsintervju, trots att svar på sådana frågor enligt 16§ 

1pt. Föräldraledighetslagen (1995:584) inte får ligga till grund för att någon anställs eller inte. 

Även om Katrin fick jobbet, talar arbetsgivarens förhållningssätt till vabbning för att 

stereotypa uppfattningar om kvinnor som mammor fortfarande påverkar kvinnors möjligheter 

till avancemang i arbetslivet.  

 

Då förväntningar på en ledare undersöktes uppdagades en tvetydighet hos våra respondenter. 

Respondenterna upplever inte att det finns någon skillnad i grundförväntningar på en ledare, 

samtidigt som de också upplever att det är lättare för män att avancera. En av de kvinnliga 

respondenterna berättar om en julfest där en manlig kollega utklädd till maskot kunde agera 

pajas och “supa med chefen” för att två veckor senare befordras. Detta trots att mannen inte 

hade den utbildning som krävdes. Homosociala strukturer som uppmärksammats av Kanter 

tycks således till viss del leva kvar. Dock bör poängteras att de kvinnor som särskilt lyfte fram 

hur män väljer män är aktiva inom liknande branscher. Vidare synliggör intervjumaterialet 

uppfattningar om att manliga och kvinnliga ledare uppfattas på olika sätt trots att de agerar 

likadant. Ett exempel på detta som beskrivs av en respondent är hur en man som höjer rösten 

vid en diskussion i arbetet uppfattas som bestämd, medan en kvinna som agerar likadant 

snarare uppfattas som hysterisk. Ytterligare ett exempel på dessa uppfattningar beskrivs av 

Benjamin:  

 

Jag tror att det finns en skillnad på hur en man respektive en kvinna uppfattas som ledare. De 

kan göra samma sak och vara på samma sätt, men det landar inte likadant… En tuff och rak 

kvinna uppfattas som hård och obekväm, medan en tuff och rak man uppfattas som tydlig, 

aktiv och driven. - Benjamin, 40 år. 
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Homosocialitet och uppfattningar om att kvinnor och män förstås på olika sätt trots att de 

beter sig likadant antyder att det ändå tycks finnas skillnader i fråga om förväntningar på 

kvinnor och män som ledare. Metz och Kulik talar om gender fatigue som en ny barriär för 

kvinnor att ta sig över för att nå ledande positioner. Att både kvinnor och män som intervjuats 

upplever att deras arbetsplatser i stort sett är jämställda, samtidigt som de vittnar om 

skillnader i vem som premieras och hur kvinnor och män upplevs är här intressant i fråga om 

gender fatigue. Intervjupersonerna tycks inte uppmärksamma motsägelsen i att de hävdar att 

grundförväntningarna är desamma oavsett kön, samtidigt som de ger exempel på situationer 

där kvinnor och män möter olika förväntningar. Huruvida dessa arbetstagare faktiskt har 

börjat förlora förmågan att känna igen orättvisor baserade på kön eller om arbetsplatserna de 

facto har blivit jämställda blir här intressant.  

5.2 Ansvar som begränsar 

Metz och Kulik diskuterade hur kvinnan i historien har tillskrivits huvudansvaret över barn 

och hushåll, samt att moderskapet har varit starkt knutet till kvinnliga könsroller. Detta 

huvudansvar har utgjort en barriär för kvinnors avancemang till ledande positioner, då 

ansvaret också medfört krav på tillgänglighet i hemmet. Då kvinnor har förväntats ta ett stort 

ansvar för barn och hushåll har deras tid till lönearbete begränsats, vilket också har försvårat 

deras avancemang till ledande positioner. En ojämn fördelning av hushållsarbetet kan således 

förstås som ytterligare ett hinder för kvinnors karriärer. Det är därför intressant att undersöka 

hur våra respondenter förhåller sig till dessa ansvar.  

 

Utifrån intervjumaterialet är det tydligt att ingen av våra respondenter delade lika på 

hushållsarbetet i hemmet. Deras upplevelser av fördelningen varierade från att ena parten 

gjorde lite mer av hushållsarbetet till att en part gjorde nästan allt hushållsarbete. I de flesta 

fall var det kvinnan i relationen som tog ett större ansvar över hemmet och gjorde majoriteten 

av hushållssysslorna. Endast två av våra respondenters svar skilde sig från detta. En kvinna 

uppgav att hennes man gjorde en betydligt större del av arbetet i hemmet. Samtidigt uppgav 

en av de manliga deltagarna att han gjorde mer hemma och att han hade gått ner i arbetstid. I 

båda dessa fall hade paren bestämt att kvinnans karriär skulle få ta större plats, vilket också 

medförde att hon gjorde mindre hushållsarbete. Fördelningen av hushållsarbete är för dessa 

par alltså tydligt knuten till kvinnans karriär.  
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Något som däremot skiljer sig mellan de två ovannämnda respondenterna är att mannen tycks 

ha starkare former av avgränsning. Samtidigt som han gör mer hushållssysslor har han och 

hans partner också etablerat ansvarsområden för att minska hans arbetsbörda. En del av de 

kvinnliga respondenterna beskriver i sin tur hur de också har försökt avgränsa sina 

ansvarsområden genom att exempelvis sätta upp städscheman. Dessa försök har dock inte 

fungerat och i slutändan har det fortfarande varit kvinnan som gjort mer. Detta 

överensstämmer tydligt med Magnussons teori om avgränsning och att kvinnor på grund av 

snävare begränsningar också kan komma att få sina avgränsningar inskränkta. En av de 

kvinnliga respondenterna beskrev en period där hennes partner fick ta mer ansvar över 

hemmet då hennes egna karriär tog mer plats. När hon började arbeta mer och det gick ut över 

hennes mans rörelseutrymme, avgränsade han sig från de ökade ansvaret istället för att få sitt 

område inskränkt. Genom detta fick han henne att börja arbeta mindre. Makens avgränsningar 

påverkade alltså inte bara kvinnans ansvar över hemmet utan även hur mycket tid hon kunde 

lägga på sitt arbete. 

 

I intervjumaterialet synliggjordes även fall av ‘sån är jag’-hållning. En av kvinnorna berättade 

i sin intervju om hur hon lämnade en toalettrulle med datumstämpel under handfatet för att se 

hur lång tid det skulle ta för hennes partner att se den. I slutändan tog det tre månader för 

hennes partner att uppmärksamma toalettrullen. När hon beskrev för sin man hur hon själv 

hade tittat på den varje dag i tre månader i väntan på att han skulle ta upp den, svarade hennes 

partner ”nä, jag ser inte sånt”. Detta är ett uttryck av Magnussons ‘sån är jag’-hållning där 

respondentens partner har definierat sig själv som en person som inte märker oreda och 

således avgränsar sig från ansvaret. Just att ”inte se” oreda framkommer i flera intervjuer. En 

av de kvinnliga respondenterna beskrev hur hon själv såg när det var stökigt hemma på ett sätt 

som hennes man inte gjorde. När detta lyftes upp i diskussioner mellan dem var detta hans 

argument, att han inte såg och att hon istället borde säga till honom om det var stökigt. 

Liknande upplevelser återfanns hos den manliga respondenten Björn som uppgav att han 

gjorde mer av hushållsarbetet i hemmet: ”Det kliar i fingrarna mycket på mig, jag är lite mer 

såhär att jag ser problemet och då måste jag göra något åt det.” (Björn, 40 år).  

 

‘Sån är jag’-hållningen applicerades således både för att försvara varför en person gjorde 

mindre hemma, men också för att förklara varför någon gjorde mer. Bland våra respondenter 

tycks denna hållning alltså användas både för att den ena parten ska kunna avgränsa sig från 
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att dela ansvaret lika och för att förklara en ojämn fördelning som naturlig och baserad på 

egenskaper, något som också uppmärksammats av Magnusson.  

 

Vad som inte framgick lika tydligt i intervjumaterialet var konkreta exempel på 

avståendemakt, men vissa beskrivningar kan tyda på att det förekommer. En av de manliga 

respondenterna berättar att han och hans fru fördelat barnomsorgen så att hon alltid lämnar 

och hämtar barnen på förskola och skola samt att hon tar den absoluta majoriteten av vab. 

Magnusson talar om avståendemakt som ett uttryck för personers försök att leva upp till 

kulturella förväntningar på hur en man och en kvinna ska vara. Att denna respondent tar 

rollen som försörjare medan hans fru tilldelas ansvaret över hem och barnomsorg, skulle 

kunna förstås som ett omedvetet försök att leva upp till traditionella könsroller.  

 

Avgränsningar och ‘sån är jag’-hållning kan här förstås som två ytterligare utmaningar för 

kvinnor när det kommer till att kombinera karriär och familjeliv. Ett större ansvar över hem 

och barnomsorg i kombination med svagare avgränsningsmöjligheter kan utgöra en barriär för 

de kvinnliga respondenterna, framförallt i fråga om tid. Flera respondenter vittnar om att 

arbetet som ledare är tidskrävande. Att de kvinnliga respondenterna dessutom tar ett större 

ansvar hemma tyder i sin tur på att tid är en större utmaning för kvinnor.  

5.3 Rollkonflikt 

Goffman menar som tidigare nämnt att människor antar olika roller i vardagens olika 

situationer. Ledarrollen och föräldrarollen ses här som två roller som intervjupersonerna gör i 

sin vardag. För att förstå hur kvinnliga ledare som också är föräldrar förhåller sig till dessa 

roller, samt hur rollerna förhåller sig till varandra, används Goffmans dramaturgiska 

perspektiv.  

 

Utifrån studiens intervjumaterial framgår att hälften av intervjupersonerna upplever att 

kvinnor och män möter olika förväntningar i förhållande till sitt föräldraskap. Två av männen 

som intervjuades uppgav att de upplevde att mammor förväntas ta större ansvar över 

barnomsorg, något som här lyfts fram i förhållande till hur mycket tid en mamma respektive 

en pappa förväntas spendera med sina barn:  

 

Jag tror att om en mamma då är lika frånvarande som jag tror att jag själv kan vara så tror jag 

att det hade varit mer ifrågasatt, det tror jag. Jag tror att folk hade reagerat tydligare, 
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någonstans finns fortfarande normen att mamman ska ta hand om barnen mer än pappan. - 

Benjamin, 40 år. 

 

Även flera av kvinnorna uppgav att de förväntades ha huvudansvaret över barnen. Några 

exempel på detta är att skolan eller förskolan alltid ringde dem först om något hade hänt eller 

om ett barn var sjukt. Ett annat exempel på hur förväntningar på kvinnor och män som 

föräldrar skiljer sig åt synliggörs här av Katrin:  

 

Nej men alltså jag är ju mamma, handen upp den pappa i klassen som har fixat en insamling 

till fröknarna i jul… en mamma är en mamma liksom. Det är en annan plikt. - Katrin, 39 år.  

 

Dessa förväntningar är knutna till könsnormer som i sin tur skapar förväntningar på hur 

mammor och pappor ska vara. Föräldraskapet kan här förstås som en roll, som till viss del ser 

olika ut för kvinnor och män.  

 

I förhållande till arbetsrollen är det tydligt att våra respondenter upplever att 

grundförväntningarna på en ledare är desamma för kvinnor och män. Att vara tillgänglig, 

tydlig och driven är några exempel på egenskaper som återkommande har lyfts fram då vi 

frågat intervjupersonerna om förväntningar på dem som ledare. Samtidigt lyfter flera av 

respondenterna, som tidigare nämnt, hur kvinnor och män inte kan agera likadant på 

arbetsplatsen. Vidare upplever flera respondenter att kvinnor, för att lyckas, måste vara 

betydligt duktigare på sitt arbete i jämförelse med män. Utifrån Goffman kan detta förstås 

som att kvinnliga och manliga ledare måste agera på olika sätt i sina framträdanden som 

ledare, även om grundförväntningarna är desamma. Även i ledarrollen tycks det således 

finnas till viss del olika förväntningar på kvinnor och män.  

 

Goffman talar om rollkonflikt och oförenliga roller. Rollen som ledare och rollen som 

mamma kan delvis förstås som oförenliga, eftersom ledarskapet under historien har varit 

knutet till manliga attribut medan moderskapet är kraftigt kopplat till kvinnliga könsroller och 

idéer om kvinnlighet. Hur intervjupersonerna upplever att det fungerar att kombinera dessa 

roller varierar. Majoriteten av respondenterna oavsett kön uppger att det inte finns någon 

motsättning mellan att vara ledare och förälder. En annan respondent uppger i sin tur hur det 

finns vissa svårigheter med att byta mellan ledarrollen och mammarollen, då rollerna ställer 

olika krav på hennes ageranden. Denna respondents rollbyte upplevs alltså som problematisk 
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på grund av skillnaderna i de olika rollerna och tillhörande framträdanden. En övervägande 

del av intervjupersonerna uppger ändå att de blivit bättre ledare genom sitt föräldraskap, 

eftersom föräldraskapet medför en förståelse för medarbetarnas situation och vad det innebär 

att arbeta och samtidigt ha småbarn. Några av respondenterna lyfter också fram hur 

ledarskapet har gjort dem till bättre föräldrar, eftersom de har erfarenhet av konflikthantering 

och kan använda olika ledarskapstekniker både hemma och på jobbet.  

 

Då majoriteten av respondenterna upplevde att det inte finns någon motsättning mellan 

föräldrarollen och ledarrollen tycks det största problemet med att kombinera dessa roller ligga 

i förlegade könsnormer, som ställer olika krav på kvinnor och män. Samtliga intervjupersoner 

ser tid som den stora utmaningen med att kombinera ledarskap och föräldraskap. Detta 

relaterar till hur dessa roller samverkar, eftersom ledare på grund av sitt ansvar i arbetet inte 

alltid kan stänga av för att vara hemma med sina barn. Ledare såväl som föräldrar förväntas 

vara tillgängliga, vilket medför att de slits mellan tillgänglighet i sin ledarroll och 

tillgängligheten till sina barn. Denna utmaning är dock större för kvinnor på grund av de 

könsroller som fortfarande ställer högre krav på en mamma i fråga om just tillgänglighet och 

ansvar över barnen. Även om kvinnliga och manliga ledare förväntas vara lika närvarande i 

sin ledarroll, ställs inte lika höga krav på en pappa att vara närvarande i hemmet.  

5.4 Märkt som dålig mamma 

Något som tydligt framkommer i intervjumaterialet är att omgivningen inte reagerar likadant 

på de manliga och kvinnliga respondenternas föräldraskap. Samtliga kvinnor som intervjuades 

upplevde att andra har åsikter om hur de kombinerar familjeliv och karriär. Majoriteten av de 

kvinnor som intervjuades uppgav också att de möter kommentarer om hur de till exempel inte 

prioriterar sina barn, att deras barn är så länge på förskolan eller att de borde gå ner i arbetstid 

för att spendera mer tid med sina barn. Här bör dock poängteras att inte alla kvinnor som 

intervjuades upplevde att de mötte direkt negativa kommentarer, även om de var medvetna 

om att sådana åsikter fanns omkring dem. Flera av de kvinnliga ledarna som intervjuats lyfte 

även hur de ofta blir tillfrågade om hur de lyckas få ihop sina liv som både mammor och 

karriärkvinnor: 

 

Ja gud ja, folk pratar ju inte om något annat. ”Hur får du livspusslet att gå ihop Katrin?” 

Frågan ställs inte till Henrik vår personaldirektör som har exakt lika många barn. - Katrin 39 

år. 
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I ovanstående citat uppdagas något intressant som också poängteras av flera andra kvinnor, 

nämligen att frågan inte ställs till män i samma situation. Att manliga ledare inte tycks möta 

samma kommentarer som kvinnliga ledare synliggörs också i flera av våra intervjuer. Ingen 

av de män som intervjuades upplevde att andra hade negativa åsikter om hur de kombinerar 

föräldraskap med karriär. De hade aldrig heller mött kritik eller negativa kommentarer för hur 

de var pappor. Inte heller de kvinnor som intervjuades trodde att deras män kritiserades på 

samma sätt gällande föräldraskapet.  

 

Genom negativa kommentarer om hur de kombinerar föräldraskap och ledarskap 

skuldbeläggs våra kvinnliga respondenter och märks som dåliga mammor. Detta stigma är 

troligen knutet till de förväntningar som finns kring mödraskapet, då en mamma förväntas 

spendera mycket tid med sina barn. Samtidigt förväntas en ledare spendera mycket tid på 

arbetet. Att förhålla sig till dessa förväntningar blir här en utmaning i fråga om tid, en 

utmaning som för en del av de kvinnliga respondenterna resulterar i skuldkänslor över att inte 

räcka till. Vidare tycks kommentarer eller andras åsikter kring de kvinnliga respondenternas 

föräldraskap skapa en känsla av skuld. Detta tycks inte vara något som män upplever vilket 

här synliggörs av Erika:  

  

Jag tror inte att han känner den kritiken på samma sätt som jag skulle känna, för jag kan säga 

herregud nu var vi nästan sist att hämta barnen idag igen. Aha, säger han. Det är inget issue för 

honom… han känner nog inte den, herregud nu är jag dålig förälder-känslan. Det tror jag 

faktiskt inte att han gör. - Erika, 38 år. 

  

Detta citat belyser hur män och kvinnor inte tycks påverkas på samma sätt av att inte spendera 

tid med sina barn. Då männen inte möter samma kritik och inte heller förväntas spendera lika 

mycket tid med sina barn som kvinnorna väcks inte heller dessa skuldkänslor. Detta 

synliggörs av en av de manliga respondenterna som berättar hur han kan arbeta till åtta på 

kvällen om det behövs, samtidigt som han inte upplever att andra har åsikter över hur mycket 

tid han spenderar i arbetet. När de kvinnliga respondenterna i sin tur arbetar så mycket som de 

vill riskerar de att skuldbeläggs för att spendera mer tid på arbetet än med sina barn. Detta kan 

förstås som ett stigma utifrån personlig karaktär där kvinnorna ses som själviska och stämplas 

som karriärister. Här tycks alltså en kvinna som både arbetar och har barn tvingas välja 

mellan vad som är viktigast, snarare än att båda aspekter ses som viktiga delar av hennes liv. 
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De manliga respondenter som har intervjuats beskriver ingen liknande problematik. En av de 

kvinnliga deltagarna beskrev att hennes man snarare blev hjälteförklarad för att ha flera barn 

och samtidigt driva eget företag, medan hon istället kritiserades.  

 

Dock finns det även här motstridigheter i respondenternas upplevelser av andras åsikter. 

Samtidigt som kvinnorna upplever att andra har åsikter om att de jobbar för mycket och får 

kommentarer gällande hur länge deras barn är på förskola om dagarna, så har flera också fått 

höra att de jobbar för lite. En respondent beskrev hur hon nästan hade hetsats till att jobba 

samtidigt som hon hade ett litet barn hemma: Varför väljer du att vara hemma så mycket så 

länge? Ska du verkligen jobba deltid? Ska du gå i deltidsfällan Katrin? (Katrin, 39 år).  

 

Kvinnorna riskerar alltså att stämplas som dåliga mammor om de jobbar för mycket, men 

även som dåliga ledare om de jobbar för lite. Vad som räknas som för mycket och för lite 

tycks i de flesta fall vara bestämt av omgivningen och inte kvinnan själv. En av kvinnorna 

beskrev problematiken som känslan av att inte räcka till vare sig i hemmet eller i arbetet. 

Även här blir det tydligt att detta är ett problem som våra manliga respondenter inte upplever. 

Som tidigare nämnt uppgav en av de manliga deltagarna att han trodde att en kvinna som var 

lika frånvarande från hemmet som han själv hade blivit mycket mer ifrågasatt. De kvinnliga 

ledarna tycks alltså befinna sig i en ‘lose-lose’ situation där de kritiseras både i sin roll som 

ledare och i sin roll som förälder.  

6. Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka ledares upplevelser av förhållandet mellan 

föräldraskap och karriär. Studien intresserar sig framförallt för hur kvinnor i ledande 

positioner ser på sitt föräldraskap och om de upplever att föräldraskapet och arbetet påverkar 

varandra. Vidare undersöks även om manliga ledare möter samma utmaningar som kvinnliga 

ledare ifråga om kombinationen karriär och föräldraskap. 

 

Utifrån intervjumaterialet är det tydligt att majoriteten av intervjupersonerna upplever att det 

egentligen inte finns någon motsättning mellan att vara förälder och ledare. Flera respondenter 

lyfter till och med fram hur dessa roller kompletterar och gynnar varandra, genom att bidra 

med ökad förståelse och nya färdigheter. Även om dessa roller upplevs vara kompatibla 

beskriver samtliga intervjupersoner tid som den stora utmaningen, eftersom båda roller kräver 
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tillgänglighet och engagemang. Samtidigt synliggör materialet hur denna utmaning särskilt 

påverkar kvinnor, eftersom förväntningarna på deras tid är större både i föräldrarollen och 

ledarrollen.  

 

Något som tydligt framgår av studien är att barriärer som könsroller och stereotypa 

uppfattningar som tidigare hindrat kvinnor i arbetslivet fortfarande lever kvar. Traditionella 

förväntningar på en kvinna som mamma och stereotypa uppfattningar om kvinnliga 

egenskaper begränsar hennes möjligheter i arbetet genom att hon knyts till hem och 

barnomsorg. Vidare visar studien att de flesta kvinnliga respondenterna också har ett verkligt 

större ansvar i hemmet. En fördelning som utifrån Magnusson (2006) förstås som ett uttryck 

för kvinnors svaga avgränsningsmöjligheter och som bevaras genom ‘sån är jag’-hållningen. 

Trots att samtliga respondenter uppger att grundförväntningarna på en ledare inte varierar 

med kön, vittnar flera intervjupersoner om hur kvinnor och män som ledare behandlas olika. 

Flera respondenter lyfte också hur kvinnor för att lyckas måste vara betydligt bättre på sitt 

arbete. Kvinnor och män tycks alltså möta olika förväntningar både i hemmet och i arbetet.  

 

Uppfattningar om moderskapet medför i sin tur att de kvinnor som inte agerar i enlighet med 

samhälleliga förväntningar skuldbeläggs och stämplas som dåliga mammor. Detta synliggörs 

av samtliga kvinnliga respondenter som berättar hur andra har åsikter kring hur de kombinerar 

föräldraskap med ledarskap. Det är här mycket tydligt att de manliga respondenterna inte 

skuldbeläggs och kritiseras på samma sätt, troligen för att förväntningarna på en pappa skiljer 

sig från förväntningarna på en mamma. Utmaningen med att kombinera föräldraskap med 

ledarskap tycks således vara större för kvinnor än män, troligen på grund av könsroller. De 

intervjuade kvinnorna möter fler krav i både ledar- och mammarollen, samtidigt som de 

dessutom skuldbeläggs och märks med ett stigma när de inte möter de förväntningar som 

finns kring moderskapet. Problematiken i att kombinera föräldraskap och karriär tycks således 

snarare bero på förlegade könsnormer än att det finns en motsättning mellan att vara mamma 

och ledare.  

 

Resultatet av denna studie överensstämmer i hög utsträckning med tidigare studier om 

kvinnor i arbetet. Att ingen av våra kvinnliga respondenter uppgav att deras ambitioner hade 

förändrats på grund av föräldraskapet, samtidigt som flera också låtit arbetet ta mindre 

utrymme under småbarnsåren, överensstämmer med Evertssons (2013) studie om kvinnors 

engagemang i arbetet. Samtidigt tycks skuldkänslor som ett resultat av kvinnors 
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stigmatisering påverka hur de förhåller sig till karriär och familj. Det är således tydligt att den 

skuld som undersökts av Elvin-Nowak (1999a) fortfarande lever kvar. I fråga om ledarskap 

har alla respondenter uppgett liknande grundförväntningar på hur en ledare ska vara. I denna 

studie framgår inte några tydligt könade ledarskapsstilar. För att avgöra om sådana 

ledarskapsstilar existerar krävs dock vidare studier i området.  

 

Som tidigare nämnt var urvalet för denna studie tämligen homogent. Huruvida detta beror på 

att få personer som inte lever i en heterosexuell relation eller som har en annan etnicitet än 

etnisk svensk befinner sig i ledande positioner blir här intressant. Ett homogent urval medför 

en avsaknad av ett intersektionellt perspektiv, vilket kan innebära att studien till viss del 

misslyckas med att fånga nyanserade beskrivningar av ledares upplevelser och de utmaningar 

de möter. Det är troligt att personer som möter flera olika typer av diskriminering har 

upplevelser som skiljer sig från denna homogena grupp. Det är också mycket troligt att dessa 

personer möter andra utmaningar som försvårar deras avancemang i karriären. För att ge en 

rättvisare bild av kvinnliga ledares upplevelser och undersöka dessa teser krävs studier av ett 

mer heterogent urval. 

 

Något som framgått i intervjumaterialet är att det tycks finnas tendenser som kan vara uttryck 

för gender fatigue eftersom flera av respondenterna, trots att de uppgett att deras arbetsplatser 

är jämställda, också lyft fram situationer där män har gynnats. Att kvinnorna dessutom först 

uppgett att andra inte har några åsikter om deras föräldraskap, för att sedan lyfta fram 

situationer där de kritiserats är ytterligare exempel som kan förstås som gender fatigue. Detta 

intervjumaterial i relation till Metz och Kuliks (2016) studie väcker ett intresse av att vidare 

undersöka förekomsten av gender fatigue som en ny barriär för kvinnor.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Introduktion 

Presentera oss själva och studien. 

Berätta om våra etiska principer. 

Be intervjupersonen att presentera sig. 

  

Tema 1 - Karriärutveckling 

Hur har din väg till din nuvarande position sett ut? 

Hur ser din arbetsplats ut idag? 

Hur ser könsfördelningen ut bland dina närmaste kollegor? 

Hur ser könsfördelningen ut inom organisationen som helhet? Både i ledningsgruppen och 

resten av organisationen.  

Vad har du för framtida ambitioner i fråga om din karriär? 

  

Tema 2 - Familjeliv 

Hur ser din familjesituation ut? 

Hur många barn har du? 

Hur gamla är ditt/dina barn? 

Var befann du dig i din karriär när du fick barn? 

Vad hade du för tankar kring att få barn i förhållande till din karriär? 

Hur upplevde du att det var att återgå till arbete efter att du hade fått barn? 

Upplever du att dina karriärmål har påverkats av ditt föräldraskap? 

Hur anser du att din karriär påverkar ditt familjeliv? 

Vilka effekter har ditt föräldraskap haft på din roll som ledare? 

  

Tema 3 - Fördelning av hushållsarbete och barnomsorg 

Hur delar/delade du och din partner upp föräldraledigheten? 

Hur avgjorde ni fördelningen av föräldraledigheten? 

Hur bestämmer ni vem som ska vabba? 

Hur stor del av hushållsarbetet i fråga om städning, matlagning, tvättning osv upplever du att 

du gör i förhållande till din partner? 

  

Tema 4 – Förväntningar och krav 

Upplever du att kraven på dig som förälder skiljer sig från din partner? 

Vilka förväntningar upplever du att det finns på dig i din roll som ledare? 

Tror du att ledare av det motsatta könet möter liknande förväntningar som du? 

När känner du att du är en bra förälder? 

När känner du att du är en dålig förälder? 

Varför tror du att dessa förväntningar finns? Var kommer dessa krav ifrån? 

Har andra åsikter om hur du kombinerar karriär och familjeliv? 

  



 
 

 

Tema 5 - Utmaningar 

Vilka utmaningar upplever du att det finns med att kombinera föräldraskap och ledarskap? 

Finns det några underlättande omständigheter? 

Hur hanterar du och din partner dessa utmaningar? 

  

Avslut 

Tacka för intervjun. 

Om det skulle dyka upp några ytterligare frågor, är det okej om vi kontaktar dig via mail? 

Om det skulle dyka upp några frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Erbjudan om att ta del av resultatet. 

 

 

 
 


