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Sammanfattning 
 

Avsikten med detta examinationsarbete är undersöka om ledarskapsutbildningen Future 

Executive Women (FEW) med manligt mentorskap är en fungerande metod för att öka 

möjligheten för kvinnliga chefer inom det skånska näringslivet att avancera i karriären. För att 

få svar på våra frågeställningar, har vi genomfört en kvalitativ undersökning i form av 

intervjuer med sex av deltagare från utbildningen FEW. De teoriområdena som ligger till 

grund för examinationsuppgiften, är Kön och organisation, Ledarskap och 

Ledarskapsutveckling. 

 

I början av arbetet antog vi att denna typ av utbildning skulle ge deltagarna någon form av 

konkreta verktyg för att bryta den mansdominans som råder inom det skånska näringslivet. 

Nu i efterhand har vi förstått att utbildningen i ett kort tidsperspektiv inte lyckades med det i 

någon större utsträckning.  För att möjliggöra en sådan förändring måste vissa delar av 

utbildningen förändras och förbättras. Vår tolkning är att en vidareutveckling av 

ledarutbildningen FEW skulle innebära ökade möjligheter för de kvinnliga cheferna att 

avancera. Avsikten med examinationsarbetet är att belysa och tolka deltagarnas åsikter om 

utbildningen och på så vis skapa en bild av om detta är en fungerande metod för att kunna 

motarbeta den ojämlikhet som råder. Vikten av att möjliggöra för kvinnorna att dels skapa 

egna nätverk och dels få tillgång till mansdominerade nätverk blir tydlig i undersökningen. 

Vårt arbete tyder på att flera faktorer i utbildningen  måste förbättras för att detta skall uppnås.  

 

 

 

 

 

Elisabeth Mattsson                                                             Fatima Rouass                    

         

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Förord 
 

Denna examinationsuppgift är skriven vid Örebro Universitet, Pedagogiska institutionen inom 

ämnesområdet Arbetslivspedagogik under våren 2008. Examinationsuppgiften motsvarar 15 

högskolepoäng på C-nivå och är den avslutande delen i vår kandidatexamen.  

 

Med detta arbete vill vi ge en bild av hur deltagarna i projektet Future Executive Women har 

upplevt utbildningen, samt ta reda på om denna typ av utbildning kan öka kvinnliga chefers 

möjligheter att avancera i karriären. 

 

Att få ta del av projektet och få möjligheten att utreda våra forskningsfrågor har varit lärorikt 

på många sätt. Processen har varit omväxlande och stimulerande, men stundtals även 

krävande. Ett flertal människor har på olika sätt varit behjälpliga i arbetet att genomföra denna 

uppsats.  

 

Tack 
 

 

Först och främst, ett stort tack till vår handledare Lázaro Moreno Hererra som är Docent vid 

Örebro Universitet på Pedagogiska institutionen. Han har bidragit med sitt kunnande, sina 

intressanta synpunkter, sin uppmuntran och fram för allt vägledning.  

 

Mest av allt vill vi tacka våra informanter. Genom att ge oss lite av sin värdefulla tid kunde vi 

få en inblick i deras yrkesliv och möjlighet att ta del av deras yrkeserfarenheter. Deras bidrag 

möjliggjorde detta examensarbete. 

 

Vi vill också passa på att tacka vår handledningsgrupp med bland annat Pernilla Rågstadh och 

Maria Agirman som vid olika seminarier läst våra utkast och givit oss intressanta och 

konstruktiva synpunkter för vidare utveckling av arbetet. Vi vill även tacka Carina Hauge-

Rouass som genomgående har läst och delgivit oss värdefulla synpunkter samt Sara Karlsson 

som har korrekturläst vårt arbete. Självklart vill vi även tacka vänner och familj som stöttat 

oss och stått ut med oss då arbetsprocessen stundtals har varit mycket krävande.  
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1. Inledning 

 

FN har vid flera tillfällen utsett Sverige till världens mest jämställda land. Tack vare den 

välutbyggda offentliga barnomsorgen och särbeskattningen har det blivit ekonomiskt 

attraktivt samt möjligt för fler kvinnor att börja arbeta, vilket större delen av Sveriges kvinnor 

gör idag (Höök 2001). Trots detta ser statistiken gällande fördelningen av kvinnliga och 

manliga chefer i toppskiktet inom näringslivet dyster ut. 

  
Den största obalansen mellan kvinnor och män på ledande poster finns i näringslivet. De stora 

företagen har traditionellt haft ytterst få kvinnor på operativa positioner eller i sina styrelser 

(SOU 2007:108).  

 

Ovanstående citat visar på att det råder ojämlikhet mellan kvinnliga och manliga chefer inom 

näringslivet. I ett demokratiskt land som Sverige borde kvinnor och män ha samma 

möjligheter att få ledande positioner och samma tillgång till makt (SOU 2007:108). Det är på 

grund av denna problematik som det finns projekt som Future Executive Women (FEW) som 

arbetar med ledarskapsutveckling för kvinnliga chefer. Projektet FEW riktar sig till företag 

inom det skånska näringslivet som är villiga att satsa på sina kvinnliga mellanchefer då de 

anses ha potential för högre chefsbefattningar och utmaningar. De tolv kvinnliga deltagarna 

får möjlighet att genom manligt mentorskap och seminarier utveckla sitt eget ledarskap. Ett av 

målen som FEW har är att 80 % av deltagarna skall ha gått vidare i sin karriär efter 

programmet. Oftast återfinns kvinnor på mellanchefsnivå med uppdrag riktade mot personal, 

rekrytering och information. Detta innebär att ansvarsområdet är begränsat och att kvinnorna 

inte har det huvudsakliga beslutsfattandet (SOU 2007:108). Teoriområden som behandlas och 

problematiseras under utbildningen är Kön och Organisation, Ledarskap och 

Ledarskapsutbildning. Genom att jobba med manligt mentorskap och nätverkande är 

projektets förhoppning att bryta den rådande ojämlikheten inom näringslivet.  

 

Utifrån ovanstående resonemang och vårt personliga intresse för kvinnligt ledarskap började 

vi söka information om vad som görs för att motverka den ojämlikhet som råder. Ett initiativ 

som vi uppmärksammade var projektet FEW som är ett intressant utbildningskoncept riktat 

till kvinnliga chefer. Vi kontaktade projektets grundare Eva Carloni som delgav oss FEW´s 

utbildningsmaterial.  
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Examinationsuppgiften åsyftar till att undersöka om denna typ av utbildning är ett fungerande 

verktyg för att öka antalet kvinnor på ledande positioner. Vårt antagande inför uppsatsen är att 

ledarskapsutbildning för kvinnliga chefer enligt FEW- modellen är ett fungerande 

tillvägagångssätt för att öka kvinnors möjligheter att ytterligare avancera i karriären. För att ta 

reda på om vårt antagande stämmer överens med verkligheten gjordes en empirisk 

intervjuundersökning med sex kvinnliga deltagare. 

 

Examensarbetet inleds med syfte och frågeställningar för att sedan övergå till en presentation 

av projektet FEW som är uppsatsens utgångspunkt. Därefter kommer vår teoretiska 

referensram som bygger på litteratur inom forskningsområdet som börjar med en historisk 

överblick och som mynnar ut i områdena; Kön och organisation, Ledarskap och 

Ledarskapsutbildning. Därefter presenteras vår metodologiska ansats som är en kvalitativ 

metod där undersökningsinstrumentet är intervju. Under metodavsnittet redogörs även för 

andra delar som är viktiga att reflektera över vid undersökningens genomförande så som 

frågeformuleringar och etiska överväganden. Efter metoden kommer resultatdelen där 

resultatet av intervjuerna sammanfattas och presenteras. Vidare analyseras resultatet med 

hjälp av våra teoretiska källor i resultatanalysen. Slutligen kommer vår diskussionsdel som 

består av en resultatdiskussion och en metoddiskussion. Avslutningsvis presenteras vårt 

förslag till vidare forskning och slutord. En sammanfattande introduktion av kapitlens 

upplägg finns under varje huvudrubrik.  
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2. Syfte och frågeställningar  

___________________________________________________________________________ 

Nedan presenteras vårt syfte samt våra frågeställningar formulerade utifrån ämnesvalet. Det 

är syftet och frågeställningarna som ligger till grund för examensarbetet.  Vidare presenteras 

även examensarbetets avgränsning. 

__________________________________________________________________________ 

 

2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa om och i vilken utsträckning ledarskapsutbildningen FEW 

med manligt mentorskap är en fungerande metod för att öka antalet kvinnor i ledande 

positioner inom näringslivet. Syftet är även att belysa projektdeltagarnas personliga tankar 

kring det egna ledarskapet.  

   

2.2 Frågeställningar 

 

1.   I vilken utsträckning har projektet FEW´s syften och mål uppfyllts enligt deltagarna?  

2. Hur ser deltagarna på sin egen ledarutveckling och vilka lärdomar har de erhållit efter 

projektet?  

3. Om och i vilken utsträckning har utbildningen genererat ytterligare karriärmöjligheter?  

4. På vilket sätt kan ledarskapsutbildningen FEW med manligt mentorskap vara en 

fungerande metod för att öka antalet kvinnliga chefer i ledande positioner?  

              

2.3 Avgränsning 

 

Arbetet är avgränsat till att undersöka ett ledarutbildningsprogram med manligt mentorskap 

lokaliserat i Öresundsregionen som riktar sig till kvinnliga chefer som vill avancera i 

karriären. I vårt examinationsarbete har vi valt att avgränsa oss till endast de kvinnliga 

deltagarna.  
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3. Future Executive Women  
 

___________________________________________________________________________ 

 

I detta avsnitt presenteras projektet Future Executive Women som ligger till grund för vårt 

examensarbete.  Samtliga teorier i detta arbete bygger på de ämnesområden som diskuteras i 

utbildningen.  

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Presentation av projektet 

 

Eva Carloni, grundare till företaget Trust som arbetar med rekrytering och 

ledarskapsutveckling, har med stöd av EU startat Mål 3- projektet Future Executive Women 

(FEW) som är ett ledarskapsutbildningsprogram för kvinnliga ledare. Projektet startade i 

september 2006 och går i omgångar fram till december 2008.  

 

FEW vänder sig till företag som är villiga att satsa på kvinnor med chefsbefattningar inriktade 

på resultat och personalansvar samt med potential för högre chefsbefattningar och 

utmaningar. Fokuseringen ligger på utvecklingen av det egna ledarskapet genom lärande, 

personlig utveckling, mentorskap och nätverksbygge inom det skånska näringslivet.  

 

Syftet med projektet är:  

 

 Att öka kunskapen, insikten och därigenom medvetenheten om kön och organisation, 

såväl på individnivå med de 24 deltagarna – 12 kvinnor och 12 män som i resp. 

organisation. Det betyder alltså att 24 organisationer får en högre grad av 

genusperspektiv i sina framtida rekryteringar. 

 Att fler kvinnor rekryteras till högre chefsbefattningar och/eller styrelsearbete.  

 Att öka det egna nätverket, såväl för kvinnorna som för de manliga mentorerna  

 Att förändra de strukturella betingelserna i olika karriärvägar, t.ex. att kunna förena 

chefskap med föräldraskap för såväl mannen som för kvinnan. 

 Att synliggöra kvinnor för rekryteringsbas och nomineringskommittéer. 

 Att ge den enskilda kvinnan förutsättningar för att rekryteras till högre befattningar. 

 

 

Målet med projektet är: 

 

 Kvinnorna ska ”starta” interna nätverk för kvinnor och ledare, åtta stycken nya 

nätverk startas upp efter programmet 

 Kvinnorna synliggörs för olika styrelsepooler. 

 Kvinnorna synliggörs för nomineringskommittéer 

 Kvinnorna ska efter programmets genomförande kunna axla styrelseuppdrag 
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 Såväl kvinnorna som männen upprättar handlingsplaner för sin egen organisation 

hur de skall arbeta framåt med dessa frågor 

 80% av deltagarna har gått vidare i sin karriär efter programmet. 

 Männen har tillägnat sig kunskap och medvetenhet kring kön och organisation 

samt breddar organisationens rekryteringsbas. 

 Männen utvecklar nya nätverk med kvinnor. 

 

 

Programstruktur 

 

Utbildningsprogrammet innehåller 17 utbildningsdagar uppdelade på nio olika avsnitt med 

inspirerande föreläsare och skickliga undervisare. Utbildningen inleds och avslutas med en 

cafédialog (ett seminarium) där både adepter och mentorer deltar. Under de övriga träffarna 

berörs ämnesområden såsom; kvinna och ledare, ledaren som förändraren, balans, personligt 

mästerskap, förståelsebaserat ledarskap, innovativa ledaren och styrelseutbildning. Dessa 

ämnesområden rör sig inom de mer omfattande områdena Kön och organisation, Ledarskap 

och Ledarskapsutbildning. Samtidig kompletteras utbildningen med fem coachnings-tillfällen 

och tio mentor- och adeptträffar. Mentorerna har även möjlighet att utbildas under 

programmets gång.  

 

 

 

Ledarskapsutbildning med mentorskap 

 

Ledarskapsutbildningen bygger på en utvecklingsprocess vid namn FARAX, metoden bygger 

på svensk forskning kring ledarskap och utgår ifrån tre viktiga ledardimensioner; förändring, 

relation och struktur. Metoden innefattar en 360º ´s mätning som görs utifrån deltagarnas 

uppfattning om sig själva som ledare idag, och vad de vill bli för ledare efter utbildningen. 

Parallellt med ledarskapsutvecklingsprocessen får de tolv kvinnliga deltagarna varsin manlig 

mentor. Syftet med mentorprogrammet är att skapa en ömsesidig kunskapsöverföring där alla 

deltagarna får möjlighet att ta del av kunskap från mentorerna. De tolv mentorerna är män 

från framgångsrika företag och har som ansvar i programmet att främja och utveckla, samt 

påverka en ökad representation av kvinnor i chefsbefattningar.   

 

Relationen mellan mentorerna och adepterna delas in i sex utvecklingsområden:  

 

 Personlig kompetens, insikt och ökad medvetenhet om personliga framgångsfaktorer. 

 Professionell kompetens, affärstänkande, professionella framgångsfaktorer. 

 Klargörande av mål, personliga samt professionella. 

 Nätverkande, skapa affärsmöjligheter, profilera såväl sin organisation som sig själv.  
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 Ledarutveckling, ledarskapets utmaningar, ledarskapets framgångsfaktorer. 

 Kunskapsöverföring, ömsesidigt ge och ta såväl erfarenheter som hjälp i konkreta 

frågeställningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur1. Struktur på mentorrelationen.  Projektet FEW 2008  

 

Projektet FEW har som avsikt att vara årligen återkommande i form av utbildningsprocesser 

för att vidareutveckla och utbilda kvinnliga chefer. Som Eva Carloni själv uttrycker det; ” 

Future Executive Women. Lägg namnet på minnet. Kanske är det konceptet som kommer att 

föra in jämställdheten i maktens korridorer ”( Eva Carloni, Mind s 8 nr. 1 2007).  

 

Sammanfattningsvis är projektets huvudsakliga beröringsområden Kön och organisation, 

Ledarskap och Ledarskapsutbildning. Det är dessa ämnesområden som kommer att behandlas 

i den teoretiska referensramen, och som även ligger till grund för den empiriska 

undersökningen. Informationen om FEW är hämtad från personlig kontakt med Eva Carloni.  
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4. Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 

Följande kapitel redogör för den teoretiska referensram som ligger till grund för arbetet. 

Inledningsvis ges en historisk tillbakablick på kvinnoforskningen som sedan avslutas med en 

presentation av hur det ser ut på arbetsmarknaden idag för kvinnor i ledande befattningar. 

Detta är av intresse eftersom vi vill belysa hur forskning gällande kvinnligt ledarskap och 

kvinnor i organisationer växt fram. Uppsatsen utgår ifrån projektet FEW vilket lett till att 

litteraturen som valts ut baseras på de ämnesområden som projektet berör. Dessa 

ämnesområden är Kön och organisation, där könsperspektivet, könsstruktur, glastaket och 

könssegregering, redogörs för. Vidare behandlas ämnet Ledarskap, där vi dels ur ett 

könsneutralt och ett icke-könsneutralt perspektiv belyser ledarskapet. Avslutningsvis 

presenteras ämnet som rör Ledarskapsutbildning, där FARAX-modellen, 

ledarskapsutveckling, mentorskap och nätverk skildras.  

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Historisk tillbakablick  

  

I och med kvinnorörelsens framsteg i slutet av 1960-talet blev kvinnoorganisationerna en 

drivande kraft i frågan om att uppmärksamma kvinnan och kvinnors arbete och en förändring 

påbörjades (Sandberg 2003, Hirdman 1992). Behovet av och intresset för kunskap om 

kvinnors liv och erfarenheter efterfrågades samtidigt som antalet kvinnliga forskare ökade 

(Wahl 2003). Tidigare hade vetenskapen varit manligt dominerad och svårigheter fanns för 

kvinnor att synliggöras och bekräftas (SOU 2007:108). Detta resulterade i en kunskapsprocess 

som kan liknas vid en vetenskaplig revolution som medförde nya fält inom forskningen, nya 

forskningsfrågor och att kvinnor synliggjordes. En ny världsbild ur ett kvinnligt perspektiv 

växte fram, det kom att kallas för jämställdhetskontraktet. Den tidigare uppfattningen var att 

kvinnan skulle vara bunden till hemmet och ha det huvudsakliga ansvaret för hushållet som en 

naturlig följd efter barnafödandet, men denna uppfattning började verka allt mer absurd. Nu 

började unga kvinnor och män kräva förskoleplatser och förvärvsarbete blev naturligt för båda 

parterna i hushållet (Hirdman 1992). 

 

Ett internationellt samlingsnamn som formulerades gällande kvinnoforskningen under 1970-

talet var begreppet women’s studies, i Sverige skapades begreppet kvinnoforskning med 

samma betydelse (Wahl, Holgersson, Höök, & Linghag 2001). 

 

Kvinnoforskningen utvecklades genom kritiken som riktades mot den tidigare vetenskapen 

gällande det faktum att mannen alltid fått representera människan och kvinnan fått, i de fall 
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hon förekom, få representera det avvikande. Det maskulina ansågs var det generella medan 

det feminina fått representera det särskilda. Vidare utvecklades en annan fas som kom att 

tydliggöra och definiera centrala tolkningar och begrepp. Därmed började forskarna definiera 

och identifiera de begrepp och tolkningar som den nya världsbilden beskrev. Tidigare 

vetenskaplig forskning kritiserades eftersom det nu fanns kvinnor som tolkade kvinnors 

historia utifrån kvinnors erfarenheter (Wahl 2003). Forskarna menade att ”det var inte 

kvinnorna utan teorierna det var fel på, när kvinnorna inte passade in” (Wahl 2003, s 39).  

  

I början på 1980-talet kunde kvinnoforskarna på allvar börja synliggöra sin forskning i 

vetenskapliga tidskrifter. Kvinnoorganisationer fanns på olika orter runt om i landet, detta 

påverkade forskningens urval och utformning. Den största förändring som forskningen bidrog 

till under detta decennium, var utökningen av feministisk teori till könssystem som en syn på 

samhället. Resonemanget om biologiskt kön i relation till socialt kön har varit det mest 

framträdande i förändringen (Wahl 2003). Genom att enbart se till det biologiska könet 

bortsåg man från den socialiseringsprocess som ständigt pågår och påverkar människan. Det 

finns sociala beteenden som blir typiska för de olika könen som insocialiseras oavsett det 

biologiska könet (Avotie 1998). I slutet av 1980-talet kom begreppet kön att spela en allt 

större roll samtidigt som begreppet genus skapades som en översättning från engelskans 

gender (Wahl 2003). Begreppet kön/genus växte och kom att kännetecknas som ett centralt 

begrepp inom könsforskningen. Författarna Britt-M (1997) 

beskriver det nya synsättet på kön/genus så här; ”[…] antagandet att vi människor själva 

skapar, bygger och konstruerar det som vi uppfattar som kvinnligt och manligt” (Thurén & 

Sundman 1997, s 12). I detta arbete kommer begreppet kön generellt att förklara vad vi menar 

med de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor, och genus kommer generellt att 

förklara de sociala beteendena.  

 

Kvinnoforskningen vidareutvecklades och utformades till olika feministiska teorier. Dessa var 

liberalfeminismen, radikalfeminismen, feminism samt marxism. Dessa teorier kom att ha en 

betydelse i den nutida forskning som finns gällande kvinnor, ledarskap och organisation 

(Wahl 2003).  

 Under samma tid som kvinnoforskningen växte och blev allt mer igenkänd etablerades fler 

kvinnor som heltidsaktörer på arbetsmarknaden (Drake & Solberg 1996).  
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Andelen kvinnliga chefer på toppnivå har sedan 1990-talet växt med en procentenhet per år 

vilket till viss del beror på en jämställdhetsdebatt och bildandet av lobbygruppen 

Stödstrumporna. Stödstrumpornas kampanj ”varannan damernas” introducerades för att öka 

andelen kvinnor på viktiga positioner. Dock är kvinnor och män ojämnt fördelade inom olika 

samhällsområden. Inom näringslivet är det mest mansdominerat, 95 procent är män, i 

politiken är det mer jämt könsfördelat då 45 procent är kvinnor på de tyngsta uppdragen. 

Jämställdhetsdebatten har resulterat i att fler kvinnor har kommit att rekryteras inom offentlig 

verksamhet. Sämst resultat är det inom näringslivet.  Emellertid är forskningen kring kvinnor i 

chefspositioner inte särskilt omfattande och större delen av den forskning som bedrivs handlar 

om kvinnor som enskilda företagare, snarare än deras möjligheter att arbeta som chefer i 

etablerade bolag eller styrelser (SOU 2007:108). 

 

4.2 Kön och organisation 

 

Lotte Reinecker &  Peter Stray Jörgensen (2002) menar att när en forskningsfråga vanligtvis 

formuleras skall en teoretisk förankring användas som man sedan förhåller sig till ur ett 

teoretiskt perspektiv. Detta är dock inte alltid möjligt, det finns invecklade och komplicerade 

områden då en teoretisk förankring är väldigt svår att genomföra. Så är fallet gällande 

forskning som problematiserar ledarskap och kvinnor. Efter diskussioner med vår handledare 

har vi istället valt att se på olika teoretiska källor som kan hjälpa oss hitta svaret på våra 

forskningsfrågor. 

 

I Sverige började forskningen om organisation och kön relativt tidig, redan 1983 kom Ulla 

Ressner och Ewy Gunnarssons med forskningsrapporten Från hierarki till kvinnokollektiv. 

Boken handlar om införandet av grupporganiserat arbete på kvinnodominerade arbetsplatser 

inom offentlig verksamhet. Dock var det inte förrän Anna Wahls avhandling Könsstrukturer i 

organisationer – kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling (1992) kom 

som det fanns en svensk organisationsstudie med ett könsperspektiv (Vänje 2005). Wahl 

(2003) bidrog bland annat till den rådande teorin med en utveckling av begreppet 

könsstruktur. Det som Wahls studie visar är att strukturer inom organisationen kan hindra 

kvinnors möjligheter att göra karriär (Renemark 2007). Wahls teorier om könsstrukturer som 

hinder för kvinnor i chefspositioner utgör grundpelarna för projektet FEW. Detta gör att 

Wahls teorier blir utgångspunkten för den del av uppsatsens teori som behandlas under avsnitt 

4.2.2.  
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I Wahls (2003) avhandling belyses den kritik som riktades mot den könsneutrala 

organisationsteorin som fanns under 1980-talet. I spetsen för de kritiska rösterna fanns bland 

annat Jeff Hearn och Wendy Parkin som hävdade att det fanns en produktiv koppling mellan 

organisationsteori och feministisk teori. Åsikten var den att män inte bara dominerar det 

offentliga livet utan även det offentliga tänkandet vilket påverkade organisationsteorin i 

högsta grad. Genom att sedan granska de olika riktningarna inom organisationsteorin har de 

identifierat flera områden där könets betydelse har negligerats. Dessa områden inom 

organisationsteorin var bland annat strukturfunktionalism och radikal strukturalism. Då kön 

hade observerats och skildrats så var det oftast kvinnan som problematiserades, det vill säga 

att hennes personliga karaktärsdrag och situation utanför arbetet kom att förklara problemet 

eller observationen som gjorts. Tanken fanns aldrig att se problematiken utifrån förhållandena 

inom organisationerna. Emellertid förklarades och förstods män utifrån arbetet samtidigt som 

de utgjorde normen för individen inom organisationen. Vidare riktade de även kritik mot de 

könsrollsteorier som fanns då maktförhållandena mellan könen inte problematiserades samt 

att tolkningar av iakttagna könsskillnader ständigt hänfördes till mäns och kvinnors olika 

socialisation. I förlängningen innebar detta att organisationsteorin och dess inneburna 

strukturer aldrig behövdes studeras utifrån ett könsperspektiv (Wahl 2003).      

4.2.1 Könsperspektiv et 

 

Yvonne Due Billing (2006) gör en definition i sin bok Viljan till makt- om kvinnor och 

identitet i chefsjobb av vad begreppet könsperspektiv är. Hon menar att när ett könsperspektiv 

anläggs finns ett intresse för könets innebörd i en given situation, samt om könet har någon 

betydelse överhuvudtaget. Att anlägga ett könsperspektiv kan även beskrivas som ett 

tillvägagångssätt att beskriva hur fördelningen ser ut mellan män och kvinnor på olika nivåer 

och positioner i en organisation. Det handlar även om ett flertal komplexa och mångtydliga 

tolkningar av hur vi ser på ”kvinnligt” respektive ”manligt”, samt hur detta skapas, återskapas 

och förändras i olika organisationer (Wahl m.fl. 2001). Genom att medvetandegöra 

könsfördelningen i organisationen kan problematiken identifieras och förstås och betydelsen 

av olika könsfördelningar kan analyseras. Om könsfördelningen inte identifieras kan inte 

organisationer där flertalet kvinnor har lägre befattningar och flertalet män har högre 

befattningar problematiseras, vilket leder till okunskap gällande de konsekvenser detta får för 

organisationen. Inom organisationer råder oftast en tydlig fördelning av förehavanden mellan 

män och kvinnor. Att identifiera och se denna uppdelning är väldigt lätt att göra, dock blir det 
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svårare att förklara vad uppdelningen beror på. Att tillskriva könen olika egenskaper, samt 

yrka på att dessa egenskaper gör att könen är lämpade för olika uppgifter genomsyrar flera 

organisationer (Due Billing 2006).   

4.2.2 Könsstrukturer  

Då könsstruktur beskrivs och problematiseras i organisationsteorin är det bland annat frågor 

gällande arbetsuppgifters fördelning i organisationer, i funktioner och enheter, samt hur de 

inordnas vertikalt och horisontellt som behandlas. Vanligtvis förklaras 

organisationsstrukturers utformning genom analyser av organisationens mål, teknologi, 

omgivning och syfte. Då ett könsperspektiv anläggs tas det avstånd ifrån forskning som 

fokuseras på individen som förklaringsobjekt, vilket innebär att strukturella faktorer tillskrivs 

större vikt än individuella faktorer när det gäller att förklara könens villkor i organisationer.  

Frågor gällande strukturen i organisationen problematiseras och kvinnors och mäns relationer 

och positioner blir intressanta att titta närmare på. Det kan exempelvis innefatta en fokusering 

på följderna av fördelningen mellan könen, segregering mellan könen i sysslor, positioner och 

yrken, eller hur den hierarkiska fördelningen ser ut mellan könen i form av grad, inflytande 

och makt (Holgersson 2003). 

 

Yvonne Due Billing (2006) hänvisar i sin bok till Rosabeth Moss Kanters avhandling Men 

and Women of the corporation. Kanter grundade ett strukturperspektiv på organisationer och 

kritiserade därmed individperspektivet som innebar att det fokuserades på individuella 

egenskaper som förklaringar till framgångar eller misslyckanden inom organisationen (Due 

Billing 2006). Kanters avhandling förekommer och diskuteras i ett flertal undersökningar och 

ligger till grund för ett flertal teorier. På grund av detta är Kanters teorier en central 

utgångspunkt i detta arbete. Hennes bok bygger på en fallstudie av ett stort industriföretag vid 

namn Indsco, där de ca 50 000 anställda bestod av 16 procent kvinnor och 84 procent män. 

Kvinnorna befann sig ofta på underordnade och maktlösa positioner utan möjligheten att 

påverka. Kanter fann en tydlig könssegregering och identifierade företagets struktur som 

begränsande gällande kvinnors möjligheter. Vidare ansåg hon att det var absurt att beskylla 

kvinnorna som individer i frågan om deras begränsade karriärmöjligheter (Kanter 1977). 

 

Kanter (1977) menade att det finns tre element som är avgörande för hur en person betraktar 

sig själv i organisationen. Dessa är möjlighetsstrukturen, maktstrukturen och den procentuella 

representationen av en social kategori, exempel på detta kan vara könet, i dessa positioner. 
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Möjlighetsstrukturen problematiserar strukturen i organisationen och inte individen som en 

faktor för utvecklingspotentialen inom organisationen. Eftersom det var kvinnorna som hade 

de små möjligheterna att påverka inom organisationen skapades en lägre ambitionsnivå, till 

skillnad från männen som hade stora möjligheter att påverka vilket i sin tur bidrog till att 

deras ambitionsnivå ökade . Kanter säger följande; ”There is mutch evidence that people have 

low aspirations when they think their chances for mobility are low” (Kanter 1977, s 140). 

Maktstrukturen handlar om förutsättningen att samla resurser utifrån position och i viss mån 

även informella kontakter. Kanter menar att det var på grund av den rådande maktstrukturen 

som könsskillnaderna var så stora. När det talas om den procentuella representationen är det 

könsfördelningen i sammansättningen av olika grupper som belyses (Kanter 1977). Eftersom 

kvinnorna var i minoritet fick de ofta en symbolfunktion vilket gjorde att de betraktades som 

representanter för kvinnor som grupp, detta skapade uppmärksamhet och gjorde att de syntes i 

organisationen, samtidigt som det försvårade möjligheterna att komma in i en redan etablerad 

homosocial grupp (Vänje 2005). Dessa ovanstående element menade Kanter (1977) 

påverkade utvecklingen av självaktningen och en potentiell framtida karriär. Den kritik som 

riktats mot Kanter är att hon inte vidareutvecklar problematiken kring det faktum att det finns 

vissa kopplingar mellan, kön, makt och struktur. Detta har uppmärksammats när 

undersökningar visat att det inte endast är könsfördelningen som har betydelse utan även 

könet i sig. Ett exempel på detta är då en undersökning gjordes i en minoritetsgrupp kvinnor 

på en mansdominerad arbetsplats och i en minoritetsgrupp män på en kvinnodominerad 

arbetsplats. Undersökningen visade att kvinnorna upplevde en problematik som inte männen 

gjorde.  Detta visar att könsfördelningen i organisationen är obetydlig eftersom könen oavsett 

position är kopplade till olika maktpositioner i samhället som sedan får betydelse för könets 

möjligheter och begränsningar (Wahl m.fl. 2001). 

 

Charlott Holgerssons (2003) avhandling Rekrytering av företagsledare – en studie i 

homosocialitet bygger på intervjuer med styrelseordförande och deras erfarenheter av 

rekrytering av företagsledare.  Resultatet visar att rekrytering av företagsledare ses som en 

könsfördelande process där homosocialiteten blir förklaringen till processen och dess utfall. 

Holgersons studie belyser hur homosocialiteten inom toppskiktet i näringslivet begränsar 

kvinnornas möjligheter att avancera i karriären. Homosocialiteten innebär enligt Kanter 

(1977) att män identifierar sig med och orienterar sig mot andra män. Vilket i sin tur leder till 

att män rekryterar män (Höök 2001, Göransson 2007). Det är på grund av  problematiken med 

homosocialiteten som gjort att FEW etablerats.  
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4.2.3 Glastaket som karriärhinder  

 

Strukturperspektivet kom senare att kallas för glastaket vilket innefattar de begränsningar som 

hindrar kvinnor att komma högre upp i ledarhierarkin (Due Billing 2006). Glastaket kan 

beskrivas som det genomskinliga men ogenomträngliga hindret som kvinnor ofta möter då de 

vill avancera. Fenomenet ses som en strukturell barriär som gör att kvinnor har svårt att 

avancera just för att de är kvinnor och inte för att de saknar kompetens. Oftast är det på 

toppchefsnivå som glastakshindret blir kännbart men det kan variera mellan olika 

organisationer på vilken chefsnivå som glastaket påträffas (Muhonen 1999). Wahl (2003) 

menar att glastaket inte är ett individuellt hinder som grundar sig på personliga brister i 

kompetens eller egenskaper. Det är ett hinder kvinnor möter som grupp, med andra ord 

uppstår detta problem endast för att de är kvinnor. I en debattartikel av Pontus Schultz i 

tidningen City debatteras jämställdhetsproblematiken. En framgångsrik kvinna med en 

gedigen chefskarriär har följade att säga om kvinnornas svårigheter att komma upp på 

toppnivå inom näringslivet;    

Om man är kvinna så är ett 400 meterslopp 650 meter. Antingen så accepterar man det och 

ser till att man är bättre än männen fast man springer längre, eller så låter man bli. Den som 

klagar blir betraktad som besvärlig och får inte vara med längre (City, Tidskrift Malmö 

Lund s 10). 

  

 Wahl (2003) hänvisar i sin studie till Morrisson, White och Van Velsors bok Breaking the 

glas ceiling från 1997 som grundar sig på en undersökning av 76 kvinnliga chefer på höga 

positioner i stora företag som intervjuats om sina karriärer. De gjorde även en undersökning 

av manliga chefer i liknade positioner för att identifiera likheter och skillnader mellan de 

kvinnliga och manliga cheferna. Undersökningen visade att de intervjuade kvinnorna hade 

kommit igenom glastaket men väl där upptäckte de att det även fanns en ”vägg”. Denna vägg 

innehöll två olika stressyndrom som männen inte upplevde. Dessa stressyndrom bestod dels 

av att vara avvikande som kvinna i organisationen och betraktad som en normbrytare samt 

pressen av att ha ansvar för familjelivet utanför arbetet. Med normbrytare menar Wahl (2003)  

kvinnorna som går emot normen och den traditionella hierarkin då de utbildat sig och arbetar i 

mansdominerande miljöer. Utöver detta skriver Morrison, White och Van Velsor att kvinnor 

även är i behov av tur för att lyckas klättra vidare i sin karriär. Det vill säga att det inte räcker 

med den kompetens de besitter. Författarna summerar de krav som kvinnorna möter i 

toppositionerna i nedanstående fyra punkter (Wahl 2003). 

1. Take risks, but be consistently outstanding 
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2. Be though, but don’t be macho 

3. Be ambitious, but don’t expect equal treatment  

4. Take responsibility, but follow others advice  

(Citerat i Wahl 2003, s 85)  

Det är dessa krav som i många fall gör att de kvinnliga cheferna upplever stress. Ytterligare 

ett slående citat som förstärker Morrisons, Whites och Van Velsors ovanstående punkter anser 

vi är Cary Coopers och Marylin Davidssons uttalande om kvinnliga chefers situation. ”För 

närvarande tycks samhället onekligen vänta sig att dagens och morgondagens kvinnliga chefer 

ska vara övermänniskor för att kunna lyckas och överleva” (citeras i Wahl 2003, s 87). 

4.2.4 Könssegregering 

 

När könssegregering skall belysas och problematiseras är det i högsta grad nödvändigt att åter 

igen klarlägga och diskutera Kanters teori gällande den procentuella representationen. Kanter 

var den första forskaren som konstaterade att det spelar en stor roll om man tillhör en 

minoritet eller en majoritet inom organisationen. De som tillhör minoriteten i organisationen 

benämns för tokens och utsätts för strukturellt betingade processer. Minoriteten tvingas agera 

på ett visst sätt för att kunna hantera dessa processer. Några av de situationer som tokens 

konfronteras med är synlighet, kontrast och assimilering. Med synlighet menas tokens 

utsatthet och synlighet i jämförelse med majoriteten. Med kontrast menas den situation som 

uppstår då majoriteten blir medvetna om den egna kulturen och det egna förhållningssättet 

genom att någon från minoriteten kommer in i majoritetsgruppen. Resultatet av detta blir att 

tokens hålls utanför, och skillnaderna mellan minoriteten och majoriteten överdrivs. Med 

assimilering menas majoritetens behov av att stereotypisera och generalisera minoriteten. 

Detta görs då majoriteten inte anser att minoritetsgruppen skall få vara enskilda individer och 

på så vis olika inom gruppen (Vänje 2005, Wahl 2003). När kvinnor bryter mot det rådande 

och sedvanliga könsmönstren inom organisationen och gör karriär i typiska mansyrken blir 

dessa beskrivna som tokens. Enligt Kanter är de typiskt ”kvinnliga” beteenden, som vissa 

kvinnliga chefer anses ha, i själva verket endast påföljder av minoritetssituationen. Ytterligare 

en påföljd av detta är då kvinnor tvingas befinna sig i mer låsta positioner med mindre makt 

inom organisationen. Dock anser Kanter, som det nämndes tidigare, att könet i sig inte spelar 

någon roll, vilket gör att hennes teori inte har någon feministisk tolkning av kvinnors situation 

inom organisationen (Wahl 2003).   
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Oavsett om det är medvetet eller inte så återskapas könssegregeringen genom att vissa 

arbetsuppgifter inom organisationen är könsmärkta. Detta indikerar även att segregeringen 

inte enbart är knuten till ledarskapet eller chefskapet, utan även finns på andra yrkesnivåer 

inom organisationen, typiskt kvinnliga yrkesnivåer kan vara administrativa och ekonomiska 

arbetsuppgifter (Vänje 2005).  

 

Annika Vänje (2005) är viktig att belysa i denna uppsats då hon i sin avhandling, Knäcka 

koderna – Praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap, konstaterar att det är vissa 

typer av yrken som teknik eller mer detaljinriktade yrkesområden som är typiskt manliga där 

allt för få kvinnor finns representerade. Vidare belyser hon även kvinnors svårigheter att delta 

i fackliga organisationer som ytterligare en faktor som påverkar könssegregeringen. 

Anledningen till detta är att de fackliga förbundens arbetssätt har varit uppbyggt efter mäns 

levnadsmönster och vanor, samt att denna verksamhet har varit möjlig för männen att bedriva 

utanför den ordinarie arbetstiden. Här är ett exempel på hur de vardagliga praktikerna 

påverkar och skapar segregering i arbetslivet utifrån yrke, position, lön och andra aktiviteter 

som är relaterade till yrkesutövandet. 

 

Hur ser det ut med jämställdheten? 

Organisationer med tydlig könssegregering uppfyller inte kraven för vad jämställdhet är. På 

arbetsmarknaden kan man tydligt se olika delar där respektive kön är överrepresenterade. 

Många kvinnor återfinns i yrken inom omsorg, handel, hotell och restaurang, utbildning och 

administration. Män däremot dominerar inom de teknikorienterade yrkena, byggnadstekniska 

och de innehar majoriteten av näringslivets toppositioner (SOU 2007:108). Även i 

organisationer där könsfördelningen är jämn segregeras kvinnor och män i arbetsuppgifter. 

Utöver ledarskapet och chefskapet som män oftast besitter utför män ofta arbetsuppgifter som 

anses mer kvalificerade och krävande på en teknisk utvecklingsnivå (Utbult 2005).  

 

Pia Höök (2001) menar att då  jämställdhetsfrågan argumenteras utifrån ett 

generationsproblem lägger man över jämställdhetsproblemen på den kommande generationen 

och antyder att de ska ”fixa” det. Kvotering är även den en jämställdhetsmetod av det radikala 

slaget. Detta innebär att en förbestämd könsfördelning på en viss position, arbetsplats och 

inom en viss yrkeskategori bestäms av arbetsgivaren. Denna metod har enligt många en 

negativ laddning då den sker på bekostnad av kompetens samt att kvinnor ytterligare tvingas 
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förklara och försvara sina dugligheter. Höök (2001) anser dock att det snarare är en fråga om 

formell eller informell kvotering. Med formell kvotering menas den uttalade och förbestämma 

kvoteringen, medan den informella kvoteringen är den som ändå sker, men som det inte talas 

om. Ett exempel på detta är när män rekryterar andra män.  Frågan blir då inte huruvida 

kvotering bör finnas eller ej, utan snarare vilket typ av kvotering som är önskvärd menar 

Höök (2001).   

 

För denna uppsats är det av intresse att se hur det ser ut med jämställdheten idag inom 

chefspositioner inom de olika sektorerna fördelat mellan män och kvinnor. Detta vill vi belysa 

för att synliggöra problematiken med aktuella siffror hämtade från Statistiska centralbyrån 

2008.  

 

Av dem som arbetar inom den privata sektorn är 23 procent kvinnor och 77 procent män. I 

kommunerna är 63 procent kvinnor och 37 procent män. Inom landstingen är  47 procent män 

och 53 procent kvinnor. I statlig verksamhet är 39 procent kvinnor och 61 procent män.  

Dessa siffror visar att kvinnorna är överrepresenterade inom kommun och landsting medan 

männen är överrepresenterade inom statlig och privat sektor.  

 

Makt  
 

I ovanstående avsnitt nämns det faktum att kvinnor och män till största delen tenderar att 

befinna sig inom olika yrkesområden samt att de har olika tillgång till maktpositioner. 

Kvinnor har mindre tillgång till makt än vad män har vilket gör att de har svårare att bli chefer 

(Ahrén 2005). ”Att inneha makt är med andra ord nödvändigt för att vara en framgångsrik 

chef” menar Gunilla Arhén (2005, s 173).  Irmelin Drake &  Anne Grethe Solberg (1996)  

belyser hur de centrala positionerna i organisationerna har makt att definiera värderingar och 

normer. När kvinnor utestängs från de manliga områdena och positionerna blir konkurrensen 

mindre. I praktiken betyder detta att det endast är några få människor som får chansen att 

utforma normer och som har makten att påverka klimatet i organisationen. I de starkt 

patriarkala organisationerna sitter män högst upp med störst möjlighet att påverka. Kvinnorna 

har däremot oftast lägre nivåer i hierarkin med mindre makt och auktoritet vilket i 

förlängningen leder till mindre möjligheter att påverka (Drake & Solberg 1996).  
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4.3 Ledarskap 

 

I de teorier som finns om ledarskap och organisation görs en åtskillnad mellan begreppen 

”chef” och ”ledare”(Ahltorp 2003). Wahl (2001) menar att chef vanligtvis definieras som en 

formell position medan ledare definieras som någon ”som får folk med sig”. Detta innebär att 

en chef inte nödvändigtvis är en ledare och en ledare är nödvändigtvis inte alltid en chef.  I 

detta arbete kommer det inte att göras en distinktion mellan de ovanstående begreppen 

eftersom informanterna i detta arbete anser sig vara både chefer och ledare.  

 

Forskning kring ledarskap och chefskap har tidigare till stor del varit könsneutral, precis som 

forskningen inom organisationsteorin. Emellertid har forskningen visat att kön spelar en stor 

roll i chefskapet och ledarskapet (Vänje 2005). Inom feminismen identifieras två olika synsätt 

gällande ledarskapet. Det ena är likhetsfeminismen där viljan är att tona ner skillnaderna 

mellan könen eftersom de lätt kan hamna i stereotyper som döljer mer än de förklarar. Här 

intas en könsneutral ställning inför ledarskapet/chefskapet, ” ge bara kvinnor samma chanser 

som männen så kommer allt att lösa sig” (Fagerfjäll 2003, s 42). Det andra är 

särartsfeminismen som menar att kvinnliga chefers särardrag och olikheter bör lyftas fram då 

detta är själva poängen med kvinnligt ledarskap/chefskap. De anser att det inte är förrän 

hänsyn tas till olikheterna som nytta kan dras av kvinnors bidrag i företagen och på så vis 

skapa bättre ledare (Fagerfjäll 2003).”Kvinnor som är kopior på män tillför inget nytt i det 

avseendet” (Fagerfjäll 2003, s 42). 

4.3.1 Ledaregenskaper  

  

Diskussionen kring vad som beskriver och definierar ledarskap har debatterats mycket inom 

ledarskapsforskningen. En av de aspekter som diskuterats är huruvida synen på ledarskap och 

chefskap skall ses utifrån speciella egenskaper eller utifrån speciella beteenden.  Det är svårt 

att sätta fingret på vad som kännetecknar ett gott ledarskap eftersom det är ett komplext och 

mångfasetterat fenomen. Dagens forskning betonar dock ledarskapet som ett samspel mellan 

chefen i den ledande rollen och de övriga medarbetarna (Ahltorp (2003). 

 

Birgitta Ahltorp (1998) har konstruerat en modell som kallas för RONS – modellen. Ahltorps 

modell intar en könsneutral ställning, likhetsfeminismen, och hennes resonemang utgår ifrån 

generella ledaregenskaper utifrån ledarrollen som hon anser utmärker en god ledare. 
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Genom sina praktiska undersökningar och erfarenheter på ”fältet” som chefsutvecklare 

märkte Ahltorp (2003) att resonemanget utifrån olika roller och stilar hade en tendens att vara 

mer lättförståelig för cheferna än det mer abstrakta resonemanget kring olika behavioristiska 

eller personlighetsrelaterade variabler. RONS - modellen utgår ifrån fyra olika ”grundbultar” 

som behövs för att en chef ska utföra sitt ledarskap. Kategorierna är givetvis inte 

allomfattande, men dock väldigt användbara för att beskriva olika ledarbeteenden. Chefer har 

olika mycket av dessa beteenden för att leda, men alla behövs för att kunna bedriva ett 

kreativt ledarskap. Nedan följer en kortfattad redogörelse av dessa grundbultar; 

 

Resultatjägaren (R); Denna fokuserar på resultat, effektivitet, utmaningar och handlingar. 

Resultatjägaren är som chef en person som kommer först till jobbet och är den som går hem 

sist. Han/hon är ständigt på språng och uppfattas som en ständigt ”fixare”. Tävlingsinstinkten 

är på topp och saker och ting ska ske snabbt.  

 

Organisatören (O); Här ligger fokus på struktur, planering kvalitet och traditioner. 

Organisatören som chef är inställd på rutiner, vanor, planering och kvalitet. Som chef med 

denna egenskap är hon/han konsekvent och ordhållig, förberedd och ordningsam.  

 

Nytänkaren (N); Som chef är nytänkaren väldigt spännande med ständigt nya idéer och 

projekt på gång. Förändringar som anses spännande och intressanta uppskattas väldigt mycket 

då denna typ av chef är väldigt impulsiv i sina handlingar.  Fokuset ligger på idéer, visioner, 

förändring och framtiden.  

 

Samordnaren (S); Samordnaren som chef fokuserar på relationer, social samverkan, 

teamtänkande och trivsel. Hon/han anses vara en stillsam och lågmäld person som lägger 

mycket tid på samtal med de övriga medarbetarna. En viktig prioritering är att alla ska trivas 

och där värme och mänsklighet ska genomsyra arbetsplatsen. 

 

De ovanstående ledarskapsbeteendena är beskrivna ur ett könsneutralt perspektiv. Birgitta 

Alhtorps (1998) modell indikerar på att ledarskapet i sig inte skall påverkas oavsett om 

aktören är kvinna eller man.  
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4.3.2 Ledarskap på kvinnors villkor 

  

Då kvinnligt ledarskap är ett begrepp som antyder att en kvinna i chefsposition är ett 

avvikande fenomen blir män på chefpositioner en norm som kvinnorna i chefspositioner 

jämförs med. Det är då att föredra att tala om ledarskap på kvinnors villkor och att detta 

konstrueras utifrån en hel identitet (Höök 2001). Med detta menar Höök (2001) att identiteten 

bör erkännas utifrån kompetensen, könet, makten och sexualiteten. Genom att problematisera 

ledarskap på kvinnors villkor blir utgångspunkten överrensstämmande med 

särartsfeminismen. 

 

”Kvinnliga chefer jämförs med normen, det vill säga om de är lika eller olika manliga chefer” 

(Holgersson 2005, s. 38). Den förutfattade meningen är att kvinnor saknar viss kompetens, 

inte har rätt utbildning, väljer bort karriären, väljer fel typ av chefsjobb, inte kan spelreglerna 

och inte har något kontaktnät. Utöver detta skaffar de barn, tar huvudansvaret för barn och 

hem och de kan inte kombinera detta ansvar med karriären. Forskning om kvinnor och 

ledarskap visar att kvinnor som chefer upplever en inre kamp mellan att ses som en 

”traditionell kvinna” och en professionell affärskvinna, vilket innebär att leda som en man.  

De kvinnliga cheferna som anammar ett manligt chefsbeteende ses ofta som kompetenta, men 

anses samtidigt som manhaftiga och okvinnliga vilket ses som positivt i en ledarskapsroll. 

Kvinnliga chefer som agerar på ett annat sätt än det som är typiskt manligt får inte sin 

könsidentitet ifrågasatt, men anses ofta som avvikande och mindre kompetenta chefer 

(Holgersson 2005, Göransson 2007). Enligt Anita Göransson (2007) har kvinnor över lag 

högre utbildning än män. Ett exempel på detta är att större andelen kvinnor än män har 

eftergymnasial utbildning. Undersökningar gjorda av Nowak & Thomasson (2004) har visat 

att kvinnor som vill vara med på en högre chefsnivå ständigt måste bevisa att de har den rätta 

avsikten och målmedvetenheten. Kvinnorna i undersökningen vittnar om det outtalade kravet 

att visa sin kompetens och ständigt visa upp sig dag efter dag. Ingen av männen ser sin 

tillvaro på det sättet då de istället blir uppbjudna, inbjudna och erbjudna i olika sammanhang. 

Kvinnorna upplever även en stress då de ständigt måste tala om att de vill vara med i nästa 

bedömningsrunda för att försäkra sig om att få vara med (Nowak & Thomasson 2004).  

 

Forskaren och debattören Gunilla Arhén är grundaren av chefsutvecklings- och 

mentorprogrammet Ruter dam. Hon anses vara Sveriges främsta expert på mentorskap sedan 

1980-talet. Arhén talar gärna om kvinnliga och manliga ledarstilar i samband med 
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mentorskapet. Hon menar att manliga chefer har större självförtroende, prestigetänkande, är 

mer tävlingsinriktade och har större benägenhet att byta jobb samt att arbeta över. Medan 

kvinnliga chefer är mer intuitiva, igenkännande, självkritiska och kompromissvilliga. Detta 

stöder hon på en undersökning som gjordes 1998 på 141 kvinnliga chefer från Ruter Dams 

mentorprogram. Dock anser hon att med hjälp av mentorskap och utbildning kan ett 

meningsfullt utbyte mellan kvinnliga och manliga chefer ske (Fagerfjäll 2003). 

4.4 Ledarskapsutveckling 

 

Ledarskapsutbildningar kan handla om allt från att förmedla kunskaper och träna färdigheter, 

till att utveckla personligheten med olika tillvägagångssätt som bygger på gruppdynamik. 

Programmen kan variera i innehåll, pedagogik, syfte och deltagarsammansättning (Utbult 

2005). Ledarskapsforskning visar att en ledarskapsutbildning blir effektfull då den inträder i 

ett sammanhang som är meningsfullt för den enskilde deltagaren. Det handlar om att 

deltagaren själv utifrån sina egna förutsättningar utvecklas och växer i sin arbetsuppgift. 

Utöver detta bör även utbildningen synkroniseras med deltagarens privatliv utanför 

arbetsplatsen. Utbildningen riskerar att få en mycket liten effekt om syftet och innehållet inte 

stämmer överrens med de förhållanden som gäller i arbetet, och inte motsvarar arbetsplatsens 

normer, värden och beteenderegler. I vissa fall kan den även ge en negativ effekt då 

utbildningen skiljer sig allt för mycket ifrån den verklighet som deltagaren lever i. För att 

utbildningen skall vara lyckad bör den ofta kombineras med andra åtgärder (Utbult 2005). 

4.4.1 FARAX ledarskapsutvecklingsprocess 

 

I FEW användes en ledarskapsutvecklingsprocess vid namn FARAX. Metoden är ett 360º 

ledarutvecklingsverktyg utformat av professor Göran Ekvall och Jouko Arvonen som är VD 

på konsultföretaget Arvonen International AB. Metodens kvalitet är styrkt dels genom den 

bakomliggande gedigna forskning kring ledarskapsutveckling som bedrivits sedan 1984, dels 

genom en rekommendation av professor Bo Ekehammar, kvalitetsgranskare av test (Hämtad 

från Farax 2008). Metoden utgår från tre viktiga ledardimensioner; förändring, relation och 

struktur.  Med förändring menas att utvecklingsinriktningen fastställs, med relation syftar 

man till personalinriktningen och med struktur menas uppgiftens upplägg. Syftet med 

metoden är att utveckla ledaren i linje med verksamhetens krav, med hänsyn till ledarens 

önskan och förutsättningar att förändras. Forskning visar att ledarstilen är ett uttryck för 

personligheten. Det innebär att en utveckling av den enskilde chefens ledarstil med 
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nödvändighet måste ske via en påverkan av personligheten (Hämtad från Nyac 2008). 

Chefens djupare värderingar och synsätt, syn på sig själv och sin roll, måste bearbetas i ett 

utvecklingsprogram. Metoden tydliggör ledarrollen genom att förväntningar från 

omgivningen identifieras, och det i sin tur ger ledaren ökad självinsikt. Utvecklingsprocessen 

inleds med en 360º-mätning av ledarens faktiska ledarbeteende och önskvärda ledarbeteende. 

FARAX ger ledaren en chans att utveckla sitt ledarskap i dialog med sin omgivning, utan att 

pressas in i en normativ mall. Efter att enkäten besvarats av ledaren själv såväl som av dennes 

överordnade chef, kollegor och underställda medarbetare, utförs en nyanserad och träffsäker 

bild av ledarskapet, därav begreppet ’360 grader’. Nedan visas en modell över hur 360º-

mätningen ser ut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. FARAX 360° modellen. Projektet FEW 2008. 

  

Efter att mätningen är genomförd redovisas resultatet genom tydliga bilder och diagram i en 

360º rapport, som ledaren sedan får vid ett individuellt återkopplingssamtal tillsammans med 

en auktoriserad FARAX-konsult. I dialog med ledaren hjälper konsulten till att utforma ett 

personligt handlingsprogram och medverkar som stöd under processens gång (Hämtad från 

Arvonen 2008). 

4.4.2 Ledarskapsutveckling för kvinnliga chefer 

 

Speciella chefsutbildningsprogram för kvinnor genomfördes för första gången under 1970-

talet, syftet var då att synliggöra kvinnan i arbetslivet. Vanligt förkommande innehåll i 

programmen är delar som behandlar frågor som anses vara av särskilt intresse för kvinnor i 

arbetslivet. Exempel på innehåll var olika tillvägagångssätt att stärka kvinnor, att öka 

medvetenheten kring kön i organisationen och att synliggöra kvinnornas kompetens (Höök 

2001). 

Individ

Organisation

Omvärld Team
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Ledarutvecklingsprogrammen som riktar sig till kvinnliga chefer har lett till en diskussion om 

vilka underliggande teorier programmen bygger på. Utöver detta ifrågasätts huruvida dessa 

program i realiteten förändrar mansdominansen på ledande positioner eller rent av bidrar till 

ett återskapande av mansdominansen. Åsikterna är delade, vissa anser att programmen har en 

positiv effekt då kvinnorna synliggörs genom förbättrat självförtroende, ökar medvetenheten 

om betydelser av kön i organisationer och bidrar till rekrytering av fler kvinnor till ledande 

positioner. Å andra sidan menar vissa att programmen anpassar kvinnorna till den manliga 

normen istället för att ifrågasätta normen.  Höök (2001) ifrågasätter även varför 

ledarutvecklingsprogram för kvinnor benämns så och hur tillägget för kvinnor ska tolkas? 

Varför ledarutvecklingsprogram för män endast benämns ledarutvecklingsprogram, och inte 

för ledarutvecklingsprogram för män då majoriteten av deltagarna är män?  

 

Wahl m.fl. skriver i boken Det ordnar sig (2001) om Judi Marshalls studie Woman Managers, 

som undersöker kvinnor på chefspositioner utifrån deras villkor. Studiens syfte var att se hur 

kvinnorna förhöll sig till chefsrollen. Marshall belyser olika tillvägagångssätt för att på bästa 

sätt integrera kvinnor i organisationer samt öka andelen kvinnliga chefer. Marshall fann att 

genom integrering av kvinnor som jämlikar i organisationen och förändring av arbetsplatsen 

kunde man öka kvinnornas chanser till ledande positioner. Marshall föreslog barntillsyn och 

flexibla arbetstider samt vidareutbildning för kvinnor och att kunskap spreds om deras 

situation för att kvinnorna skulle uppnå högre positioner.  Kritik mot detta är dock att dessa 

förslag på förändring skapats i ordning där män är överordnade och kvinnor är underordnade 

vilket gör att traditionella förhållanden återskapas. Dock har utbildning av olika slag varit en 

central del i arbetet att få in fler kvinnor på ledande positioner (Wahl m.fl.2001).   

4.4.3 Mentorskap 

 

En mentor är en person som tar på sig en uppgift att dela med sig av sin klokhet och sina 

livserfarenheter till en adept (Arhén 2007). Ahrén (2007) betonar skillnaden mellan en mentor 

och en coach. Den största skillnaden enligt Ahrén är att en mentor har ett hedersuppdrag som 

han/hon inte tar betalt för medan en coach tar betalt för sina tjänster.  En coach arbetar med en 

teknik och metod som innebär att utveckla den som blir coachad att själv hitta sina starka 

sidor för att utvecklas. Vidare finns det en skillnad mellan mentorskapet och coachandet då 

coachen inte behöver ha erfarenhet och kunskap inom det område där han/hon coachar, något 

som är viktigt när man talar om ett fungerande mentorskap. 
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Ahrén (2007) definierar begreppet utifrån två perspektiv – personlighet och erfarenhet. En 

mentor som person bör vara klok och ha en gedigen livserfarenhet av arbetslivet. Mentorn bör 

även vara intresserad av människor och ha viljan att se yngre talanger växa och utvecklas. 

Genom mentorns personliga mognad och förståelse finns inte viljan att briljera med sina egna 

kunskaper utan snarare hjälpa sin adept att själv inse när han/hon är på fel väg. Mentorns 

erfarenhet och visdom bör stämma med adeptens behov för att ge maximal effekt. Utöver 

detta måste båda parterna vara klara över målet/målen för att adepten skall kunna ta del av 

mentorns bidrag. Mentorn skall bidra med sitt goda självförtroende genom att vara en god 

vän, rådgivare och förebild (Ahrèn & Zaar 1997). Ahrén (2007) delar in adepter i tre olika 

kategorier utifrån adeptens behov, situation och vilja att utvecklas. Den första nivån är adepter 

som ska lära sig verka inom sitt yrke vilket kan vara studenter som skall ut i arbetslivet utan 

arbetslivserfarenhet. Här är det viktigt att mentorn är erfaren och har tillräckligt med aktuell 

kunskap om arbetsområdet. Den andra nivån är de adepter som är ”specialister” och vill 

avancera till chefer. Här är det viktigt att mentorn besitter den specialiserade kunskap och 

erfarenhet som passar adepten. Den sista nivån gäller adepter som redan är chefer och vill 

avancera vidare. Här krävs det att mentorn besitter en gedigen erfarenhet av högre chefskap. 

Det krävs även en förståelse och en visdom som kan anpassas till adeptens mål eftersom olika 

chefsnivåer kräver olika kompetenser och olika sätt att agera (Ahrèn 2007).     

 

Matchningen av mentorer och adepter är en viktig del av processen. Denna matchning utgår 

ifrån parternas personkemi och den nivå som adepten befinner sig i. Att etablera en god 

relation kräver tid och tålamod, därför är regelbundna träffar en nödvändighet för att lära 

känna varandras situation (Ahrèn & Zaar 1997). Det kan dock vara svårt att etablera 

mentorrelationer då adepten är kvinna och mentorn är man. 

Detta beror på ett antal faktorer:  

1. Kvinnor har begränsade kontakter på marknaden och är utanför de ”rätta” nätverken.  

2. Kvinnan som avvikare avskräcker manliga mentorer. 

3. Kvinnorna antas sakna ledaregenskaper så som konkurrensinriktning, aggressivitet och 

självförtroende.  

4. Kvinnorna anses sakna den fundamentala karriärorienteringen då de inte insocialiseras till 

detta på samma sätt som män. 

5. Då missförstånd gällande den professionella relationen inte är önskvärd föredrar manliga 

mentorer manliga adepter då risken för sexuellt felaktiga tolkningar minimeras.  
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6. Kvinnor och män har olika sätt att utöva makt, kvinnor utövar makt på ett mer indirekt sätt 

än män, vilket gör att manliga mentorer inte uppfattar kvinnor som tänkbara adepter. 

Denna problematik leder till att kvinnor har svårt att förstå den mansdominerade kulturen och 

deras chanser minskar att identifieras som potentiella kandidater för högre befattningar (Höök 

2001). 

 

När en fungerande mentorrelation etablerats blir kommunikationen mellan båda parter en 

viktig förutsättning för ett lyckat genomförande. Detta gör att samtalen med mentorerna 

kräver en viss struktur. Vanligtvis inleds samtalen med en normal presentation där både 

mentorn och adaptern ger så mycket information om sig själva som de anser är meningsfullt. 

Det viktigaste i samtalet mellan mentor och adept är att det sker på ett naturligt sätt där 

adeptens individuella mål blir utgångspunkten för planeringen av mentorskapet (Ahrèn & 

Zaar 1997).   

 

Pia Höök (2001) menar i sin avhandling Stridspiloter i vida kjolar - om ledareutveckling och 

jämställdhet att mentorprogrammen har kommit att lyftas fram som en framgångsrik 

jämställdhetsmetod samtidigt som den även utsätts för en del kritik. Detta anser vi vara viktigt 

att lyfta fram i diskussionen kring mentorskap. En kritik som Höök (2001) belyser är att 

mentorsprogrammet blivit en metod för personalutveckling snarare än ett verktyg för att få in 

kvinnor på ledande positioner. Ytterligare har även metoden kritiserats eftersom man menar 

att mannen är en norm som ständigt återskapas samtidigt som kvinnan anpassas till denna roll 

(Höök 2001). Men dock har fungerande mentorprogram som funktion att skapa nätverk som 

främjar adeptens arbetsrelaterade utveckling utöver den personliga utvecklingen (Ahrén 

2007).  

4.4.4 Nätverkens betydelse 

 

Begreppet nätverk har ett antal olika innebörder vilket gör det ointressant att söka en generell 

förklaring av begreppet som blir allmängiltig för alla situationer (Svensson, Jacobsson & 

Åberg 2001).  Nätverk har kommit att bli lite av ett modeord menar Drake & Solberg (1996). 

Ett av målen i projektet FEW var att kvinnorna skulle ”starta” interna nätverk. Utöver detta 

skulle även nätverk etableras mellan kvinnorna (adepterna) och männen (mentorerna) för att 

ta lärdom av varandra och nyttja varandras kontaktnät.  Med andra ord efterfrågades en social 

nätverksgrupp. En fungerande social nätverksgrupp kräver en samverkan mellan individerna 

från de olika företagen. I förlängningen kräver även detta att grupprocessen i nätverket och 
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där med samarbetet mellan aktörerna skall fungera för att möjliggöra en effektiv ”feedback” 

till den egna arbetsplatsen (Svensson, Jacobsson & Åberg 2001). Genom att kvinnorna får 

tillgång till ett nätverk mellan dem som en social grupp stärks de individuellt i sin ledarroll. 

Utöver detta möjliggör nätverken och kontakterna ytterligare karriäravancemang högre upp i 

organisationerna. I ett fungerande närverk får deltagarna tips stöd och råd samtidigt som de 

blir synliga som anställningsbara kandidater. Dock visar Hööks (2001) empiri att kvinnorna 

(adepterna) och männen (mentorerna) i vissa fall hade olika uppfattningar om vad ett nätverk 

skulle innefatta.  Männen (mentorerna) var av den uppfattningen att nätverket skulle fungera 

som en möjlighet för kvinnorna att få en inblick i hur den mansdominerade verkligheten ser ut 

på toppnivån, medan kvinnorna förväntade sig mer än en inblick och kanske även en 

möjlighet för ytterligare karriäravancemang (Höök 2001). Likt Höök (2001) identifierar 

Drake & Solberg (1996) skillnaderna mellan manliga och kvinnliga nätverk. Generellt sett 

tycker kvinnor att det är fräckt och i vissa fall oacceptabelt att utnyttja sina kontakter i 

nätverket, medan män snarare ser nyttjandet av sina kontakter inom nätverket som en 

självklarhet. Utöver detta tycks män vara mer medvetna om hur de skall nyttja nätverket än 

vad kvinnorna är (Drake & Solberg 1996).  
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5. Metod 
___________________________________________________________________________ 

Metod är ett redskap för att uppnå de målsättningar man har med sin undersökning samt på 

bästa sätt samla in information. Inga absoluta sanningar söks utan endast försöka förstå och 

tolka det valda ämnesområdet (Holme & Solvang 2006). I nedanstående avsitt presenteras 

den metod som använts för att genomföra examensarbetet.  
___________________________________________________________________________ 

 

Examensarbetet har en hermeneutisk ansats, vilket innebär att vi som forskare intar ett 

tolkande förhållningssätt. Denna tolknings komplexitet kan beskrivas utifrån den 

hermeneutiska cirkeln. Detta innebär att vi som forskare tolkar något som redan tolkats och 

sedan uppvisar resultatet av tolkningen för ytterligare tolkning (Kvale 2006). Då denna 

tolkande undersökning genomförs är det i högsta grad viktigt att vi som forskare har en 

förståelse för och medvetenhet om den förförståelse/fördom som vi inför arbetet besitter 

(Gilje & Grimen 2007). Genom att söka en förståelse för fenomenens kontext och bakgrund är 

vår förhoppning att kunna leverera en så pass trovärdig och korrekt tolkning av 

undersökningen som möjligt.  

5.1 Val av datainsamlingsmetod 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa och analysera deltagarnas uppfattningar, åsikter samt 

lärdomar från projektet vilket gör att en mer djupgående kunskap är efterfrågad. För att 

komma åt den djupgående kunskapen menar Kvale (2006) att den kvalitativa metoden är att 

föredra eftersom den är avsedd att identifiera ett fenomens beståndsdelar. Vanligtvis bedrivs 

den kvalitativa metoden efter den induktiva linjen i forskningsarbetet. Det innebär att 

forskaren utgår ifrån upptäckten i verkligheten, som sedan förenas i allmänna principer vilket 

i sin tur blir till en teori (Olsson & Sörensen 2004, Rienecker & Jörgensen 2002). Inför detta 

examensarbete är det således en kvalitativ metod och ett induktivt förhållningssätt som enligt 

vår bedömning är att föredra. Med andra ord skapar deltagarnas åsikter, tankar och 

erfarenheter tillsammans en helhet som blir representativ för svaret på frågan huruvida 

projektets målsättningar uppfyllts eller ej. För detta examensarbete blir den kvantitativa 

metoden ointressant då målet inte är att bestämma mängden av ämnets beståndsdelar eller få 

en mera breddad och generell kunskap (Kvale 2006).  

 

Efter noggrann planering och betänkande har vi valt att använda intervju som 

tillvägagångssätt (Kvale 2006). Detta beslut tog vi eftersom syftet med examensarbetet dels är 

att undersöka om och i vilken utsträckning ledarskapsutbildningsprogrammet FEW är en 
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fungerande metod för att öka antalet kvinnor på ledande positioner. Frågeställningarna rör 

deltagarnas egna erfarenheter och åsikter gällande projektet FEW samt frågan om de har 

avancerat i karriären efter att ha deltagit. Vidare knyter vi samman resonemanget i vår tredje 

frågeställning där vi utifrån empirin och teorin vill ta reda på om FEW är en fungerande 

metod för att öka antalet kvinnliga chefer i ledande positioner och på vilket sätt i så fall.  

Detta efterfrågar en kvalitativ kunskap och djupgående information vilket intervjuer är bäst 

lämpade för (Denscombe 2000).  

 

5.2 Den kvalitativa intervjun  

 

Inför intervjuundersökningen har vi valt Steinar Kvales sju stadier som utgångspunkt för hela 

genomförandet av de kvalitativa intervjuerna. Dessa sju stadier inleds med tematisering (1) 

som innebär att undersökningens syfte beskrivs och formuleras utifrån ämnesvalet. Vidare 

klargörs frågorna varför, vad och hur arbetet ska genomföras. Sedan planeras (2) och 

diskuteras den kunskap som eftersträvades med hänsyn till de etiska aspekterna. Intervjuerna 

(3) genomförs enligt den förarbetade intervjuguiden (bilaga 3) där den mellanmänskliga 

relationen i intervjusituationen tas i beaktande. Intervjumaterialet transkriberas (4) därefter 

vilket innebär överföring från talspråk till skriftspråk.  Därefter analyseras (5)och tolkas det 

bearbetade intervjumaterialet genom meningstolkning. Utgångspunkten för denna metod är att 

forskaren undersöker och tolkar intervjumaterialet ur dennes perspektiv. Materialet verifieras 

(6) sedan vilket innebär att intervjuresultatets eventuella generaliserbarhet och trovärdhet 

fastställs. Avslutningsvis presenteras (7) resultatet av undersökningen genom omsorgsfullt 

övervägande till en färdig läsbar produkt (Kvale 2006). 

 

Kvale (2006) menar att det i intervjusituationen ständigt skapas nya kunskaper mellan 

intervjuaren och informanten. Intervjuförfarandet som process är en berikande och spännande 

upplevelse eftersom den personliga kontakten mellan informanten och intervjuaren 

tillfredställs. Vi har valt att utforma en semistrukturerad kvalitativ intervju eftersom vi som 

intervjuare efterfrågar ett mer flexibelt intervjuförfarande. Frågorna är relativt öppna och 

intervjuaren har möjlighet att fördjupa sig i vissa frågor under intervjun. Detta gör att 

intervjuaren får en djupare kunskap att studera (Kvale 2006). En ostrukturerad eller 

strukturerad intervjuform var inte att föredra eftersom den strukturerade intervjuformen har 

slutna frågeställningar och påminner om en enkätunderökning och den ostrukturerade 

intervjun utgår ifrån ett tema som informanten sedan fritt får tala utifrån (Denscombe 2000).  
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5.3 Urval 

 

Då ämnet berör kvinnligt ledarskap är det som vi tidigare framhållit de kvinnliga deltagarna 

(adepterna) som är av intresse att undersöka. Ytterligare ett resonemang som stärker vårt urval 

är det som Kvale (2006) för då han skriver följande ” Intervjua så många personer som 

behövs för att ta reda på vad du vill veta” (Kvale 2006, s 97). Även tids- och kostnadsaspekter 

gjorde det omöjligt att genomföra intervjuer med både mentorer och adepter. Samtliga 

kvinnliga deltagare tillfrågades om att delta i intervjun. Sex personer hade möjlighet att ställa 

upp på intervju. Vi anser att sex personer var väl över förväntan samt att det ger tillräckligt 

mycket information för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar, detta menar även 

Gilje & Grimen (2007) då de påpekar att 50 procents svarsfrekvens är väl över förväntan.   

5.4 Etiska överväganden 

 

Oavsett vilken metod man väljer att använda sig av finns en rad etiska överväganden och 

riktlinjer att ta hänsyn till. Inom samhällsvetenskapen finns ett antal olika etiska dilemman 

som det ständigt debatteras kring (Halvorsen 2006). Vi har valt att utgå ifrån 

barmhärtighetsprincipen och vetenskapsrådets grundläggande individskyddskrav inför 

genomförandet av undersökningen.  

 

Nils Gilje & Harald Grimen (2007) skriver om barmhärtighetsprincipen och dess betydelse 

för samhällsvetenskaperna. Enligt dem finns fyra riktlinjer som stämmer överrens med vad 

barmhärtighetsprincipen innebär. Den första är moralisk, vilket innebär man har respekt för 

andra människors uppfattningar. Intellektuell öppenhet är den andra riktlinjen som innebär att 

ha ett öppet förhållningssätt inför andra människors tänkande, att inte döma någons 

uppfattningar som irrationella på förhand. Tredje riktlinjen är metodisk och handlar om att se 

kollektivet istället för individens handlingar. Den fjärde riktlinjen benämns även den metodisk 

och behandlar frågan hur man som forskare lär sig skilja mellan bra och dåliga tolkningar. ”Vi 

ska i möjligaste mån undvika tolkningar som gör att personen framstår som oförnuftig” (Gilje 

& Grimen 2007, s 237).   

 

Enligt Vetenskapsrådet 2008 finns det grundläggande individskyddskravet som kan 

sammanfattas i fyra betydelsefulla riktlinjer som forskare rekommenderas att följa i sin 

undersökning. Detta informationskrav innebär att forskaren ska informera de berörda 

informanterna om forskningens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagare har rätt att själva 
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bestämma om de vill delta eller inte. Vidare innebär konfidentialitetskravet att forskare 

bevarar informationen hemlig så att oberörda inte kommer åt informationen. Slutligen innebär 

nyttjandekravet att den information som forskningen givit endast får användas i 

forskningsändamål (Hämtat från Vetenskapsrådet 2008). 

5.5 Undersökningens genomförande 

 

När en intervju ska genomföras är det viktigt att förstå samspelet mellan intervjuaren och 

informanten. Det är på denna arena som intervjuaren och informanten tillsammans skapar 

mening och kunskap. Intervjuaren bör bygga upp en atmosfär där informanten känner sig 

trygg nog för att tala fritt om sina upplevelser och känslor. Det betyder mycket för utgången 

av intervjun om forskaren är väl förberedd och en avslappnad samtalsarena kan skapas (Kvale 

2006). 

 

En intervjuförfrågan skickades till informanterna i ett tidigt skede där vårt syfte beskrevs samt 

vikten av deras medverkan för uppsatsen (bilaga 1). När sista anmälningsdagen hade passerat 

var svarsfrekvensen låg, vilket resulterade i att en påminnelse skickades ut till de som inte 

hade svarat. En vecka innan intervjugenomförandet skickades tillsammans med 

intervjufrågorna ytterligare information gällande etiska forskningsaspekter. Anledningen till 

att informanterna fick ta del av intervjufrågorna och de etiska aspekterna i förväg var för att vi 

ville ge dem en möjlighet att förbereda sig, fundera över frågorna och informera sig om vår 

etiska ansats. I brevet informerades informanterna om anonymitet, konfidentialitetskravet och 

deras fria val att delta samt också deras möjligheter att påverka eller komma med synpunkter 

på intervjufrågorna.   Detta är enligt Kvale (2006) ett krav som är högst rimligt och förnuftigt.  

 

Fem av sex intervjuer genomfördes på respektive informants arbetsplats i konferensrum där 

endast informanten och vi var. Enligt Bengt-Erik Andersson som har skrivit boken Som man 

frågar får man svar – en introduktion i intervju- och enkätteknik (2001) är det att föredra att 

genomföra intervjuerna på informanternas arbetsplats, eftersom de på så sätt får en möjlighet 

att känna sig hemmastadda vilket påverkar intervjuförfarandet positivt (Andersson 2001). Den 

sjätte intervjun genomfördes via telefon eftersom informanten inte hade möjlighet att träffa 

oss. Enligt Louis Cohen, Lawrence Manion och Keith Morrison (2007) kan viktiga 

underliggande outtalade åsikter komma bort under telefonintervjun, vilket i sin tur kan minska 

materialets trovärdighet och tillförlitlighet. Trots detta anser vi inte att en av sex intervjuer 

kan påverka trovärdigheten avsevärt.    
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Innan intervjun påbörjades presenterade vi oss själva samt uppsatsens syfte. Vi efterfrågade 

även synpunkter på intervjufrågorna, eller om det fanns några övriga funderingar som de ville 

delge oss innan intervjun påbörjades. Intervjuförfarandet tog ca 30 – 45 minuter per informant 

och samtalen bandades. Vi valde att spela in intervjuerna eftersom det annars kan vara 

problematiskt att förhålla sig på ett avslappnat sätt gentemot informanten när anteckningar ska 

göras under tiden. Bengt- Erik Andersson (2001) menar även att bandning är att föredra då det 

inte är lika tidsödande och störande som anteckningar kan vara. Vi är dock medvetna om att 

informanterna kan uppleva obehag och nervositet då intervjun bandas, men fördelarna vägde 

över.    

5.5.1 Utformning av intervjufrågorna 

 

Intervjufrågorna var uppbyggda dels på vår teoretiska bakgrund och utifrån FEW´s mål och 

syften som är kopplade till de kvinnliga deltagarnas deltagande. Inför utformningen av 

intervjun utförde vi en tematisering (Kvale 2006). Det innebär att vi utifrån vårt syfte och 

våra frågeställningar tydligt specificerade vad vi ville att intervjuerna skulle åstadkomma. 

Tanken med att göra så är för att kunna ställa svaren mot teorin, men också för att få 

informanterna att berätta mer djupgående om projektet. Innan frågorna skickades ut till 

informanterna skickades de till två testpersoner för att se om våra frågor skulle fungera som 

avsett. Genom att genomföra pilotintervjuer menar Kvale (2006) att man som intervjuare ökar 

förmågan att skapa ett tryggt och stimulerande samspel vilket kan vara en fördel under den 

riktiga intervjun. Efter vissa korrigeringar skickades intervjufrågorna ut till informanterna. 

För att få en struktur på intervjun var frågorna indelade i fem olika teman; Inledandefrågor, 

Varför FEW? Mentorskapet och ledarskapet, FEW´s mål och Avslutande frågor.  Nedan 

följer en beskrivning av vilka argument som ligger bakom frågorna samt vad de åsyftar att ge 

svar på.   

 

Inledande frågor 

Frågorna 1-3 är inledande frågor där syftet är att få information om informanternas utbildning, 

yrkesbefattning, antalet anställda i företaget och hur många av de anställda som informanten 

har ledande befattning över. Detta är intressant eftersom det ger en grundläggande bild av 

vem informanten är och hur dennes arbetssituation ser ut i dag.   
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Varför FEW? 

Frågorna 4-7 inriktar sig på synpunkter angående projektet FEW.  Frågor som hur de kom i 

kontakt med projektet, varför informanterna valt att delta och vad utbildningen har givit dem 

utformades. Genom att ställa dessa frågor ville vi ta reda på vad som lockade dem till FEW, 

vad de anser själva om projektet och vilka lärdomar de dragit av deltagandet. Dessa frågor har 

som avsikt att ge en generell bild över informanternas inställning till utbildningen och den 

sjätte frågan i intervjun har som avsikt att delvis besvara den tredje frågeställningen. Vidare 

har är den sjunde frågan i intervjun ämnad att besvara delar av den andra frågeställningen.    

 

Mentorskapet 

Frågorna 8-11 fokuserar på mentorskapet och utbildningen. Frågorna var formulerade utifrån 

det manliga mentorskapets för- och/eller nackdelar samt om det skulle ha varit någon skillnad 

om mentorerna hade varit kvinnor. Vidare ställdes även frågor gällande ledarskapet och 

kvinnliga respektive manliga egenskaper, samt hur de ser på den kvinnliga minoriteten inom 

näringslivet. Frågorna var av intresse för oss eftersom utbildningen grundades på mentorskap 

och behandlade ledarskapsutvecklingsfrågor. Vidare är dessa frågor ämnade att ge svar på den 

andra och delvis fjärde frågeställningen. 

 

FEW´s Mål och syften  

Frågorna 12- 15 berörde delar av FEW´s mål och syften. Genom att välja ut skilda mål och 

syften till intervjun som var utåtriktade var vår förhoppning att få en så bred informationsbild 

som möjligt utifrån deltagarnas egna upplevelser. Dessa frågor hade har som avsikt att 

besvara den första och tredje frågeställningen i vårt arbete. 

 

Avslutande frågor 

Frågorna 16-17 var de avslutande frågorna där informanterna fick chansen att fritt uttrycka 

sina synpunkter på FEW och om de tyckte att vi borde ta med något tänkvärt i arbetet. Då det 

var viktigt att få med så mycket information som möjligt, ställdes dessa frågor för att 

informanterna skulle få chansen att uttrycka sina åsikter mer öppet. Detta var för oss ett sätt 

att fånga upp ytterligare aspekter som kan vara av vikt för vårt arbete. Givetvis var det också 

ett bra sätt att avsluta intervjuförfarandet.  
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 5.6 Bearbetning av intervjun 

  

Vid bearbetning av datamaterialet gjordes inledningsvis en transkribering av det insamlade 

materialet. Det insamlade materialet bearbetades utifrån meningstolkning vilket innebär att en 

djupare och omfattande tolkning av meningen genomförs. Denna metod är i högsta grad 

inspirerad av den hermeneutiska filosofin (Kvale 2006), som Kvale säger ” uttolkaren går 

utöver det direkt sagda för att utveckla strukturer och relationer som inte omedelbart 

framträder i en text” (Kvale 2006, s 182). Därefter sammanställde vi materialet och varje 

fråga delades upp och redovisades i turordning. Detta gjordes för att se vilka eventuella 

skillnader/likheter det fanns i svaren mellan informanterna för att identifiera en eventuell 

generaliserbarhet. Syftet var även att binda samman den teoretiska delen med det resultat som 

empirin visade.  Även enstaka citat valdes ut för att förstärka kontexten av resonemanget. Vi 

noterade inte pauser, skratt och upprepningar eftersom vi ansåg att det inte hade någon 

betydelse för analysen.  

 

Då syftet med uppsatsen är att se om denna variant av utbildning, FEW, är en fungerande 

metod för att öka antalet kvinnor på ledande positioner inom näringslivet sökte vi en viss 

generaliserbarhet och trovärdighet. Trovärdigheten är ett begrepp som vanligtvis används 

inom den kvalitativa forskningen och när intervjuer genomförs. Dock är det ett av de största 

problemen att kunna visa omgivningen att forskningsresultatet är trovärdigt (Trost 2005). Vår 

ambition är att examensarbetet ska vara trovärdigt. För att uppnå en så hög trovärdighet som 

möjligt har vi ett öppet förhållningsätt till redovisningen av intervjuförfarandet. I resultatet 

redogör vi tydligt för frågeställningarna och eventuella följdfrågor och direktcitat. Vår 

absoluta ambition är att förhålla oss objektivt till det insamlade materialet.  Trost (2005) 

menar att läsaren på detta sätt lätt kan avgöra om intervjumaterialet är trovärdigt.      
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6. Resultat 
 

___________________________________________________________________________ 

I denna del presenteras våra empiriska data som samlats in med hjälp av intervjuer. Först 

presenteras en kort sammanfattning av de informanter som medverkade i intervjun, sedan 

följer en redovisning av resultatet utifrån intervjuns olika teman.   

___________________________________________________________________________ 

 

6.1 Presentation av informanterna 

Nedan presenteras informanternas bakgrundsinformation som vi delgetts genom de inledande 

frågorna 1-3 (bilaga 2). Detta är för att läsaren ska få en bild av vilka informanterna är.  

 

Informant 1. (I. 1) 

Informant ett har en akademisk utbildning då hon har läst enstaka kurser inom olika ämnen. 

Idag arbetar hon som skadechef på ett stort försäkringsbolag och har åtta års erfarenhet av 

ledande ansvar. I försäkringsbolaget finns det ca 450 stycken anställda varav informanten har 

ledande ansvar för 61 personer.  

 

Informant 2. (I. 2) 

Informant två har dels en civilekonomexamen och är även utbildad till programmerare. Hon 

arbetar idag som vice president och ansvarar för Sales and Marketing och sitter med i 

ledningsgruppen på företaget. Informanten har sedan tre-fyra år tillbaka arbetat i ledande 

befattning i ledningsgruppen på företaget men har ca 15 års erfarenhet av chefskap i grupper. 

Sammanlagt har företaget ca 110 anställda varav informanten har ledande ansvar för sju 

personer.   

 

Informant 3. (I. 3) 

Informant tre är i botten beteendevetare men arbetar idag som HR chef på ett större företag 

med ca 2200 anställda. I den region hon arbetar är det ca 1000 personer hon har ansvar för, av 

dem är det fem personer som informanten har ledande ansvar över. Sammanlagt har hon sju 

och ett halvt års erfarenhet av ledande befattning.  

 

Informant 4. (I. 4) 

Informant fyra har en akademisk bakgrund inom ekonomi och arbetar i dag som administrativ 

chef på ett medelstort företag. Företaget har 80 anställda och informanten har ledande ansvar 



  

34 

 

över tre personer. Informanten har arbetat som ekonomichef i sammanlagt tio år men i två år 

på den tjänst hon har nu. 

 

Informant 5. (I. 5) 

Informant fem är utbildad till jurist och har läst enstaka kurser i ekonomi och arbetar idag som 

key account manager (ansvar för de större kundkontona) i ett stort IT-företag, med ca 17000 

anställda. Själv har hon har ledande ansvar för ett grundteam med sju till åtta personer. 

Informanten har sammanlagt sex till sju års erfarenhet av att arbeta i ledande befattning i det 

företag som hon arbetar i idag. 

 

Informant 6. (I. 6)  

Informant sex är utbildad till civilekonom och arbetar som ekonomichef på ett stort företag 

med 800 anställda. Hon har 24 års erfarenhet av att arbeta i ledande befattning och har 

ledande ansvar för sex personer. 

6.2 Sammanställning av intervjuerna 

 

I följande avsnitt redogörs intervjumaterialet utifrån de fyra teman (se metodavsnitt 5.5.1) 

som intervjun är indelad i. Detta för att sammanfattningarna av materialet ska synliggöras 

utifrån de resonemang som framgått. I vårt resultat vill vi belysa deltagarnas personliga 

åsikter av deltagandet i FEW, därför förstärks resonemangen med citat från deltagarna.  

6.2.1 Varför FEW? 

 

På frågan om hur informanterna kom i kontakt med projektet FEW var det fyra av deltagarna 

som blev kontaktade av rekryteringsföretaget Trust. Resten av deltagarna fick förfrågan om 

att delta genom sina respektive personalenheter. De faktorer som gjorde att deltagarna blev 

intresserade av att delta var relativt överrensstämmande. De ansåg att utbildningen var 

lockande eftersom den inriktade sig specifikt på ’kvinnligt’ ledarskap och intresset var även 

att se hur projektgrundaren lyckats utvecklat en ledarskapsutbildning som var 

kvinnoanpassad.  

Den främsta anledningen till att jag deltog var att utbildningen var annorlunda. Det var en 

utbildning som riktade sig enbart till kvinnor och jag har inte stött på den här typen av 

utbildning tidigare. Här kunde man som kvinna prata kring frågor gällande kvinnlig ledarskap 

och allt som hör där till (I.4). 
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Somliga informanter uttryckte den ojämna könsfördelningen inom näringslivet som en 

anledning att delta.  Ytterligare faktorer som lockade var att det var nytt, annorlunda och gav 

möjlighet till ett utökat kontaktnät. Att få chansen till aktivt nätverkande och lära känna andra 

i samma situation uttryckte samtliga informanter var en av de största anledningarna till varför 

de tackade ja till utbildningen. Detta menade de främst berodde på kunskapsutbytet, den 

individuella förstärkningen i sin ledarroll och eventuella framtida karriäravancemang.   

Utöver detta var coachningen, styrelseutbildningen och mentorskapet en bidragande faktor.  

 

Informanterna hade olika uppfattningar i frågan om de ansåg att projekt som FEW behövs för 

att kvinnor ska rekryteras in i styrelser och nomineringskommittéer. Fyra av informanterna 

menade att ledarskapsutbildning som är riktad till kvinnor behövs för att kvinnor skall 

synligöras och få möjlighet att avancera i karriären. Detta beror främst på att kvinnorna inte 

har ett lika stort naturligt nätverk som männen har. En utav de positiva kommentarerna var 

följande; 

Ja absolut! Den stimulerar bitar hos oss som vi inte snappar upp i andra sammanhang. 

Oftast sitter många av oss i ledningsgrupper med i princip enbart män, vilket gör att ämnen 

och tankar ur ett manligt perspektiv diskuteras. Just därför är det styrkande att möta andra 

kvinnor i olika ledande befattningar då vi diskuterar utifrån samma perspektiv (I.1).  

  

Utöver detta uttryckte majoriteten av informanterna även att det inte endast är utbildningen i 

sig som kan förändra situationen för kvinnliga chefer att rekryteras till högre positioner. De 

ansåg även att det krävs en medvetandehöjning som synliggör problematiken för de övriga 

anställda inom organisationen. Dock ansåg de att utbildningen måste fortsätta och 

vidareutvecklas för att en förändring skall kunna ske; ”Ja, det är ju ett hjälpmedel” (I. 2). 

 

Andra tankar som lyftes fram då denna fråga ställdes var att ledarskapsprogram för kvinnor 

bör ses som ett varumärke med status för att det ska ge någon effekt. De menade att 

ledarskapsutbildningen inte behövs generellt utan att det ibland kan vara viktigare med 

marknadsföringen och kontakterna än själva innehållet i utbildningen.  

 

Majoriteten av informanterna ansåg att deltagandet i projektet var lärorikt och givande då 

fokus låg på kvinnligt ledarskap. De fick genom FARAX- modellen (avsnitt 4.4.1) jobba med 

sig själva och sitt eget ledarskap vilket de snarare beskriver som en personlig utveckling än en 

ren ledarskapsutbildning. Många uttryckte att de fått ett nytt sätt att se på kvinnligt ledarskap 
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och sin roll som kvinna i organisationen. De hade även blivit medvetna om på vilket sätt deras 

roll som kvinnlig chef påverkar dem och deras omgivning;  

Mig har den verkligen hjälpt, den har spottat upp mig lite mer och jag har fått mer fokus på 

kvinnligt ledarskap och jag ser kvinnorna i organisationerna, så det var mer på det personliga 

planet.  Jag har även insett att de val jag gör och hur jag agerar påverkar de kvinnor som 

kommer efter, det har jag aldrig någonsin tänkt på tidigare, just hur viktigt det är att gå före 

och lyfta upp de kvinnor som finns i organisationen (I.1).  

 

Informanterna ansåg även att nätverkandet mellan de övriga kvinnliga deltagarna var en av de 

mest positiva effekterna av utbildningen. Deltagarna fick genom nätverken ta lärdom av 

varandra i sina respektive ledarroller.  Utöver detta var även coachningen väldigt uppskattat 

och några uttryckte att ledarskap och styrelseutbildningen var givande. Dock ansåg majoriteten 

att de inte fått några konkreta verktyg att tillämpa i sitt yrkesliv för att förbättra sitt eget 

ledarskap. De kunde inte heller se några tydliga förändringar i form av nya kunskaper efter 

projektet, men de ansåg att tankesättet och den personliga utvecklingen hade varit en givande 

lärdom i deras ledarskap som kvinnor; ”Min lärdom blev att sätta upp mål, strukturera, ta 

ställning till vad som egentligen är viktigt i arbetet och vad som är viktigt för mig” (I.3).   

 

Sammanfattningsvis blev majoriteten kontaktade av rekryteringsföretaget Trust. Större delen 

av informanterna valde att delta för att få möjlighet att utvidga sina befintliga nätverk. 

Åsikterna var delade på frågan om FEW behövs för kvinnliga chefer. Vissa ansåg att detta var 

en möjlighet att skapa en medvetandehöjning och synliggöra problematiken medan andra 

tyckte att utbildningen snarare bör ses som ett varumärke för att ge effekt. Majoriteten 

uttryckte att nätverkandet mellan de kvinnliga deltagarna och den personliga utvecklingen 

hade varit mest givande.  

6.2.2 Mentorskapet och ledarskapet 

 

Frågan gällande det manliga mentorskapets för- och nackdelar, gav även svar på frågan om de 

tror att det skulle ha varit någon skillnad i fall mentorerna varit kvinnor. 

Informanterna hade delade åsikter gällande dessa frågeställningar och utryckte att det fanns 

både för- och nackdelar med respektive tillvägagångssätt. Majoriteten ansåg att det manliga 

mentorskapet skulle gagna dem eftersom de då kunde ta del av männens erfarenheter och på så 

vis få en inblick i hur männen gör för att avancera i karriären. Vidare ansåg de att det manliga 

mentorskapet var en förutsättning för att nätverken och deras eget ledarskap skulle utvecklas. 
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De såg även chansen att få en djupare förståelse för hur män fungerar och tänker i olika 

arbetsrelaterade situationer; ”Jag tyckte att det var viktigt att de skulle vara män därför att det 

är ju så att männen har makten och det är ett gubbvälde” (I.5) 

Jag förstod att Eva och Trust hade tänkt till med de manliga mentorerna. De ville på detta sätt 

bygga ut nätverket med manliga mentorer för att kvinnorna skulle kunna ta del av det manliga 

nätverket (I.4). 

   

Det har varit bra att få en manlig förebild, det ser jag som en klar fördel, det har fungerat väl, 

jag har kunnat ta med frågor kring hur män som jag arbetar med tänker i vissa situationer 

(I.3).  

  

Dock menade majoriteten av informanterna att det manliga mentorskapet inte hade motsvarat 

deras förväntningar. De ansåg att förutsättningen för att det manliga mentorskapet skulle 

fungera och vara givande var om mentorn var medveten om vilket ansvar han hade i sin roll. 

Deltagarna menade att det var viktigt att även mentorn tog initiativet till att träffarna blev av 

och att träffarna blev så innehållsrika som möjligt.  Detta var något som informanterna ansåg 

att FEW hade misslyckats med att delge mentorerna om. Här menade tre av informanterna att 

mentorrelationen hade fungerat bättre om mentorn varit en kvinna. De menade att kvinnor 

kommunicerar på samma sätt vilket i sin tur hade utvecklat mentorrelationerna ytterligare;” 

Det är bra på det sättet att kvinnor förstår kvinnor, vi hade nog fått ut mer och förståelsen hade 

varit större” (I 4). 

 

Det hade gett mer om man hade haft en kvinnlig chef på något affärsdrivande bolag som 

mentor. På ett sätt så hade det nog varit enklare men en kvinna för att man talar samma 

språk (I.3). 

 

Kanske hade det varit bättre om mentorn varit en kvinna som lyckats i sin karriär. Då hade 

man kunnat ta del av hur hon hade gjort för att lyckas, sett ur ett kvinnligt perspektiv (I.6) 

 

Flera av informanterna menade att nackdelarna med manligt mentorskap var att det kunde 

uppstå kommunikationsproblem och att det fanns ett begränsat utbyte av kunskap. Vidare 

uttryckte de även att FEW borde strukturerat upp mentorträffarna bättre; ”Nackdelen med 

manliga mentorer är att man ser allt ifrån ett manligt perspektiv” (I.6). Ytterligare kommentarer 

var; 



  

38 

 

Nackdelen var väl att vi inte hade så mycket utbyte av att träffas, vi hade väl trevliga 

luncher men inte mycket mer än så (I.1). 

 

Mentorrelationen borde strukturrats upp lite mera, väldigt mycket upp till adepterna själva. 

Här har du en mentor så får ni lösa resten (I.2).  

 

Samtidigt som vissa uttryckte fördelarna med ett kvinnligt mentorskap och nackdelarna med 

ett manligt, var det flera som ansåg att det kvinnliga mentorskapet inte alls var något att 

föredra. Dels skulle FEW´s mål och syften inte gå att genomföra och kvinnorna skulle inte få 

en möjlighet att integreras i de manliga nätverken;  

 Det är en fördel att det var manliga mentorer. För då blir det inte så feministiskt inriktat, 

hade det vart kvinnliga mentorer så hade det inte gett en inblick i den manliga världen 

(I.4).  

 

[…] eftersom vi bara var tjejer i gruppen och om vi hade haft kvinnliga mentorer hade det blivit 

alldeles för mycket fokus på kvinnligt. Jag själv är lite allergisk mot när det är för mycket 

könsindelat, kvinnor och män.[…] Hade det varit för mycket kvinnor hade det varit för mycket 

kvinnligt fokus därför tror jag att det var bra med manliga mentorer. (I.3) 

 

 

Sammanfattningsvis var majoriteten av deltagarna positivt inställda till det manliga 

mentorskapet, men de ansåg inte att FEW´s tanke med mentorskapet hade uppfyllts. På grund 

av detta var det några av informanterna som ansåg att ett kvinnligt mentorskap hade fungerat 

bättre eftersom kvinnor kommunicerar på samma sätt.   

 

På frågan om hur ett gott ledarskap bör vara, var informanterna eniga om att det är viljan att 

leda som är en förutsättning. Samtliga ansåg att en bra chef bör vara trygg i sig själv, vara en 

människokännare, ha hög etik och moral samt vara eftertänksam. Den gemensamma 

uppfattningen är att ledarskapet definitivt ska ses som en utmaning.  

Det är viktigt att känna sig själv och veta hur du agerar och betraktas av andra och vara trygg i 

dig och i vem du är, för att leda andra. Sen handlar det också om att kunna hitta det bästa i varje 

medarbetare och försöka förstärka det. Här jobbar vi med individuella mål, vilket gör att 

medarbetarna presterar bättre och vi drar inte alla över samma kam (I.3).   

 

Överlag ansåg informanterna att just ledarskapet var könsneutralt och att ledarskapet snarare 

kan se olika ut beroende på vilken organisation ledaren arbetar inom. Det var även vissa 
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informanter som talade om olika ledarstilar och menade att dessa beror på vilken personlighet 

man har i botten; ”Är man en strukturerad person från början, så är man en strukturerad chef 

”(I.5) 

 

Sammanfattningsvis var det dessa ledaregenskaper som samtliga informanterna belyste som 

centrala för ett gott ledarskap; ”tydlig, måldriven, varm, effektiv, strukturerad, teamtänkande, 

ha förmågan att se individen och väcka människors lust att utvecklas samt vara engagerad”.   

 

På frågan om det finns manliga och kvinnliga ledaregenskaper som möjliggör eller begränsar 

chanserna för kvinnor att rekryteras in i mansdominerade toppositioner, svarade majoriteten 

att de ansåg att det finns skillnader mellan kvinnliga och manliga ledaregenskaper men att 

båda delarna behövs hos en ledare. Eftersom majoriteten är män på de ledande positionerna 

menade kvinnorna att de oftast jämförs med dem som ledare och att detta ligger dem i fatet.  

Självklart finns det skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap men båda behövs. Det 

är inte så att det ena utesluter det andra, men det är ett problem att vara kvinna med de 

egenskaper som anses vara ”kvinnliga” för att komma in i styrelser eftersom det är en manlig 

värld. Alla vet ju alla att man väljer någon som är lik en själv (I.5).  

 

Informanterna ansåg att problematiken låg i att män rekryterar män det vill säga att man som 

chef rekryterar någon som påminner om en själv. Detta gör att kvinnorna inte rekryteras in i 

ledande positioner i lika stor omfattning som männen eftersom det inte finns så många 

kvinnliga chefer på toppositionerna.     

Män rekryterar män och de känner igen sig i det. De kvinnliga ledaregenskaperna är något 

annorlunda och kan tillföra en hel del, det är bara det att vi måste kommunicera och tala 

samma språk så att vi förstår varandra (I.6). 

  

Generellt ansåg samtliga informanter att det ovanstående resonemanget var orsaken till att det 

finns så få kvinnor på toppositionerna. Informanterna betonade även det faktum att kvinnor 

hamnar i mellanchefsnivå och inte tror sig ha ambitioner att avancera till högre positioner som 

en ytterligare orsak.   

Jag tror att det är kvinnorna som hamnar i de såkallade stabsfunktionerna, de är inte så ofta 

resultatdrivande och har inte resultatansvar vilket gör att de fastnar i mellanchefsnivå. 

Kvinnorna driver inte på samma sätt, vilket gör att det inte förekommer lönsamhet. Återigen 

så omger sig män av män, deras nätverk består av män och då blir det män som tar 
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styrelseposterna helt enkelt. De hittar inte de duktiga kvinnorna, det finns jättemånga 

kompetenta kvinnor men man hittar inte dem, de träffas inte i bastun eller på golfbanan. (I.6) 

 

Informant fyra menar att det dels behövs ett massmedialt utrymme som måste till för att 

”punktera” de förutfattade meningar som funnits långt tillbaka om att kvinnor inte skulle vara 

lika bra som männen. Utöver detta menade hon att det även krävs mod från andra i ledande 

befattningar som vågar lyfta kvinnorna och bryta denna struktur. 

 

En annan aspekt som kom fram under intervjuerna, som en anledning till att kvinnor inte 

rekryteras in i styrelseposter lika ofta som män, var att kvinnor tvingas kombinera familjelivet 

med karriären på ett sätt som inte gynnar kvinnors karriärmöjligheter. Utöver detta var det 

även vissa som menade att problematiken kunde ses som en generationsfråga, och att det nog 

skulle ta två till tre generationer innan en förändring kan komma att ske.  

För det första blir du inte chef eller får en topposition utan att någon drar upp dig och gör det 

möjligt för dig. Detta kan ta väldigt lång tid eftersom det inte är en normal struktur idag med 

kvinnor på dessa positioner. Sen är det ofta svårt för kvinnor att kombinera familjen och 

arbetet. Många väljer ju att inte ha den pressen som man har i höga chefspositioner, för att 

anpassa sitt liv till barnen (I.1).  

 

Sammanfattningsvis ansåg samtliga informanter att det finns skillnader mellan kvinnliga och 

manliga ledaregenskaper, och att de egenskaper som uppfattas som ”kvinnliga” i vissa fall 

kan ses som negativa när en kvinnlig chef vill rekryteras in i styrelseposter. Problematiken 

finns eftersom samtliga deltagare menar att män rekryterar män, kvinnor tror inte på sig själv 

och att de tar allt för stort ansvar i hemmet.     

6.2.3 Mål och syften 

 

Denna frågeställning gav olika svar eftersom den uppfattades på olika sätt. Vissa tolkade 

FEW´s mål som att det skulle upprättas interna nätverk på arbetsplatsen för kvinnliga ledare 

och andra uppfattade att frågan gällde det interna nätverket som etablerades mellan deltagarna 

i utbildningen. En av informanterna (I.5) som uppfattade frågan enligt FEW´s mål, berättade 

att hon försökt att ”lobba” för ett framtida internt nätverk inom företaget som ett förslag till 

sin chef och via personalenheten för att driva kvinnofrågan. Detta hade visat sig vara svårt 

eftersom informanten arbetar i ett mansdominerat företag.  
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En annan informant (I.6) som också uppfattade frågan rätt arbetar i ett företag med många 

kvinnor på chefspositioner och menar att ett internt nätverk av den anledningen inte behövdes, 

men hon anser att det kanske ändå borde formaliseras.  

 

 

Då vi ställde frågan om informanterna hade upprättat någon handlingsplan för hur deras 

organisation skulle arbeta framåt med frågorna kring kvinnornas ledarskapsutveckling gav 

majoriteten samma svar. Samtliga ansåg att de redan fanns en fungerande handledningsplan 

på arbetsplatsen gällande de frågor som rör kvinnligt ledarskap;  

Nej det har vi inte, men jag kan säga att det i min organisation är det jämn könsfördelning och 

jämn åldersfördelning. De här frågorna sköter vår HR funktion också (I.6). 

 

När vi ställde frågan om någon av informanterna gått vidare i sin karriär efter utbildningen, 

svarade samtliga nej. Dock hade tre av informanterna tilldelats mer ansvar i sin yrkesroll och 

en hade efter utbildningen blivit erbjuden en styrelsepost. Flera av deltagarna ansåg ändå att 

utbildningen i sig inte kunde generera högre positioner. Likt tidigare resonemang handlar det 

inte endast om utbildningen i sig utan även andra faktorer spelar in, som t.ex. ett fungerande 

mentorskap, fungerande nätverk och en bättre uppföljning. 

Ja, tack vare bland annat projektet så har jag nu fått en ny styrelseplats. Inte med hjälp av 

projektet i sig utan snarare därför att jag har gått utbildningen. Allt bidrar ju och det finns en 

annan signal i detta vilket är att jag är en kvinna som de satsar på (I.2). 

 

Jag kommer inte längre eftersom jag jobbar i en ganska platt organisation, och det är ett 

familjeföretag, men jag har ändå fått tagit mer övergripande strategiska frågor (I.4) 

 

Samtliga informanter ansåg att FEW inte hade lyckats förändra de strukturella betingelserna i 

olika karriärvägar som ett av deras syften var. Dock ansåg de att ett genomgående 

resonemang i utbildningen var att hitta balansen i livet mellan familj och jobb.  

Jag kan inte säga att vi jobbade med att förena chefskap med föräldraskap. Däremot jobbade vi 

med att få balans och vara i balans. Kanske mera i att medvetandegöra vad det är som krävs för 

att jag ska må bra och prestera (I.3) 

 

Det tycker jag inte att man gjorde alls, det var inte i fokus, många av oss har äldre barn, vissa 

har inga barn alls, vi som deltog hade nog kommit en bra bit på väg redan, det var nog inte 

aktuellt. Vi hade redan valt om vi ville göra karriär. (I.2) 
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Sammanfattningsvis ansåg samtliga informanter att FEW´s mål och syften som vi valt att 

belysa inte har uppfyllts.  

6.2.4 Avslutande frågor 

 

De avslutande frågorna ställdes utifrån viljan att lyfta fram deltagarnas personliga åsikter om 

vad som kunde ha förbättrats eller gjorts annorlunda samt övriga synpunkter gällande 

projektet. Samtliga informanter hade olika tankar kring vad som hade kunnat göras 

annorlunda. Några tyckte att styrelseavsnittet var för teoretiskt och vissa efterfrågade ett mera 

genomarbetad uppföljningsprogram. Detta skulle innebära att den första gruppen, som de var 

med i, skulle få chans att samverka med den pågående gruppen och på så vis bygga ett större 

nätverk. Några ansåg även att FEW skulle följa upp med karriärrådgivning som ytterligare 

skulle hjälpa kvinnorna att klättra i karriären. 

Personligen tycker jag att den reella perfekta hjälpen skulle vara om man följde upp detta tills 

man jäklar i havet hade fått x antal procent kvinnor in i styrelser. Det är här vi behöver hjälp. 

Jag skulle vilja förändra hur man såg på målen, man ska verkligen uppnå målet och inte bara 

prata om det utan agera för målet mer. Jag upplever inte att det har gjorts. Jag har i alla fall 

inte blivit kontaktad för något styrelsejobb (I.5)   

 

På den sista frågan gällande övriga synpunkter svarade informanterna utifrån sina upplevelser 

efter att ha deltagit i utbildningen, och inte lika mycket utifrån aspekter som de ansett att vi 

skulle ha med i arbetet. Överlag var de flesta informanterna nöjda med deltagandet i 

utbildningen och menade att detta var som en bekräftelse på det de redan visste, nämligen att 

denna problematik finns och måste uppmärksammas. Denna problematik kan ge sig i uttryck 

av stress och ohälsa vilket några av informanternas poängterade.  Genom FARAX-modellen 

ansåg deltagarna att de fått lära sig hur de ska finna balans i livet.   

 

De flesta menade även att det är viktigt att komma ihåg att detta var den första gruppen och 

att visionerna kanske ibland är större än vad resultatet blir. Somliga tyckte att vissa delar 

borde ses över och eventuellt struktureras upp mera. Ett exempel på detta är mentorskapet. 

Vidare uttryckte majoriteten av informanterna att de inte trodde att utbildningen omedelbart 

skulle generera toppjobb, men att det i förlängningen skulle hjälpa till. Det var en informant 

(I.5) som ville delge oss att hon hade fått en förändrad syn på kvotering efter att ha deltagit i 

utbildningen och menade att detta var ett exempel på medvetandehöjningen. Hon sa följande; 

En sak som slog mig var att jag har alltid varit emot kvotering för att det är ett begrepp som är 

väldigt negativt laddat, tills vi hade en föreläsning med ett kvinnligt styrelseproffs. Jag var 
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tvungen att fråga henne om varför hon var för kvotering. Hon menade att vi i Sverige har 

pratat om att kvotering inte behövs. Då detta diskuterades för flera år sedan var det 15 

procenten kvinnor i styrelserna, och efter ett intensivt snackande är vi idag endast 17 procent. 

Tycker du att det har hänt något? Inser du hur lång tid det kommer att ta innan vi kommer 

upp. Vad som måste ske är att vi blir 50/50 så att saker och ting verkligen förändras. Därför är 

jag för kvotering idag eftersom det är det enda sättet att uppnå 50/50 inom en rimlig tid. Låt 

dem snacka skit om vilka meriter man har kommit in på, för det kommer att blåsa över. När vi 

en dag sitter i styrelserna och bevisar att vi också kan så kommer alla se att vi är lika 

kompetenta som männen (I.5). 

 

En annan informant (I.3) menade att som dagsläget är i dag är det inte utbildningen i sig som 

påverkar om deltagarna kommer in i styrelser eller får toppjobb, men att det i förlängningen 

kan ske en förändring. Sammanfattningsvis hade samtliga informanter tankar om vad som hade 

kunnat göras annorlunda i utbildningen som till exempel vidare karriärrådgivning. Överlag var 

majoriteten av informanterna nöjda med sitt deltagande och menade att denna typ av 

problematik är viktig att uppmärksamma.  
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7. Resultatanalys  
___________________________________________________________________________ 

Under följande avsnitt avser vi att sammankoppla genomförd empiri med berörd teori för att 

besvara syftet och frågeställningarna. Avsnittet utförs enligt samma struktur som resultatet, 

dock redovisas inte informanternas bakgrundsinformation eftersom den informationen inte är 

av betydelse för analysavsnittet. Analysen ligger även till grund för det avslutande 

resonemanget som kommer att redovisas i resultatdiskussionen.  

___________________________________________________________________________ 

 

7.1 Varför FEW? 

 

Enligt Statistiska centralbyrån 2008 är kvinnorna underrepresenterade inom den privata 

sektorn. En del av informanterna ansåg att denna problematik var en av anledningarna till att 

de valde att delta i projektet FEW. Vidare visade resultatet att samtliga informanter ansåg att 

nätverket var den mest betydande och lockande faktorn. Genom nätverket ville de få en 

möjlighet att knyta nya kontakter för framtida karriäravancemang, men även stärkas 

individuellt i sin ledarroll. Drake & Solberg (1996) beskriver att kvinnorna i fungerande 

nätverk får tips stöd och råd samtidigt som de blir synliga som anställningsbara kandidater. 

Dock menar Höök (2001) att det kan finnas en problematik mellan kvinnor och män i nätverk. 

Hon menar att det är synen på vad ett nätverk innebär som skiljer sig åt. Männen ser på 

nätverket som ett sätt för kvinnorna att få en inblick i hur den mansdominerade verkligheten 

ser ut på toppnivå. Kvinnorna förväntar sig däremot mer än en inblick och ser detta snarare 

som en möjlighet för ytterligare karriäravancemang. Det var denna förväntning som 

deltagarna i FEW hade inför utbildningen med de manliga mentorerna. Resultatet visade även 

att det manliga mentorskapet var en betydande faktor för att dels utvidga nätverket, men även 

för att få en chans att uppleva hur ett mentorskap fungerar. Tanken från FEW´s sida var att 

kvinnorna genom mentorskapet skulle få ett bredare nätverk, dock visade resultatet att detta 

hade fallerat. I stället hade kvinnorna sinsemellan skapat nätverk vilket i sig var något 

positivt.  Höök (2001) och Drake & Solberg (1996) menar att det finns ytterligare en skillnad 

mellan manligt och kvinnligt nätverk. Skillnaden är att kvinnor har svårare för att utnyttja sina 

kontakter i nätverket då de inte vill upplevas för framfusiga. Män däremot utnyttjar sina 

kontakter i nätverket till fullo och anser inte att detta är något konstigt. Vidare kritiserar Höök 

(2001) mentorrelationen mellan kvinnan som adept och mannen som mentor på grund av det 

faktum att mannen framställs som normen ” den vise” och att kvinnan ska anpassa sig till 

norm och lära av ”den vise”.  

 



  

45 

 

Resultatet visade även att en utbildning riktad endast till kvinnliga chefer med fokus på 

kvinnligt ledarskap var av stor betydelse för deltagarna eftersom utbildningar med denna 

fokus inte hör till vanligheterna.  Höök (2001) skriver i sin avhandling att det finns delade 

åsikter om vilken effekt ledarskapsutbildningar har. Vissa anser att programmen har en positiv 

effekt då det sker en ökad medvetenhet om betydelsen av kön i organisationen och att 

kvinnorna synliggörs genom förbättrat självförtroende. Andra menar att programmen anpassar 

kvinnorna till den manliga normen i stället för att ifrågasätta den. Vidare menar Höök (2001) 

även att ledarskapsutbildningar riktade till kvinnor överlag fungerar mer som en 

personalutveckling än en verklig metod för att öka antalet kvinnor på ledande positioner. 

Dock fanns det en övervägande positiv inställning till att utbildningen endast var riktad till 

kvinnliga chefer från deltagarnas sida.  

 

Resultatet visade att det fanns delade åsikter kring frågan om ledarskapsutvecklingsprogram 

som FEW behövs för att kvinnor skall avancera i karriären. Större delen av informanterna 

ansåg att det var ett bra sätt att synliggöra kvinnor i organisationer och att detta behövdes för 

att ytterligare öka kvinnors chanser. Genom att synliggöra kvinnorna i organisationen menar 

Kanter (1977) att möjlighetsstrukturen kan övervinnas eftersom kvinnorna på så sätt kan gå 

ifrån att endast ha små möjligheter att påverka till att få större möjligheter att påverka. Detta 

skulle även bidra till att kvinnornas ambitionsnivå ökar och chanserna att avancera i karriären 

blir större. Dock menar Kanter (1977) att en allt för utpekande synlighet kan bidra till en 

utsatthet för kvinnorna om de tvingas jämföras med majoriteten (männen). Utöver detta 

uttryckte informanterna att det är viktigt att medvetandegöra de övriga anställda inom 

respektive organisation om problematiken som kvinnor upplever då de vill avancera. Det 

upplevdes vara en nödvändighet om någon förändring skall kunna ske. Due Billing (2006) 

menar att uppdelningen som finns mellan könen i organisationerna kan vara förhållandevis 

lätta att identifiera, men vad det beror på kan vara svårare att förklara. Wahl (2003) menar att 

en förklaring till könsfördelningen kan göras genom att anlägga ett könsperspektiv när man 

ser på organisationer. På detta sätt kan man problematisera maktförhållandena mellan könen 

och identifiera eventuella strukturella hinder.  

 

Majoriteten av informanterna ansåg att de hade fått med sig lärdomar från utbildningen, men 

att detta främst handlade om nya sätt att se på det kvinnliga ledarskapet och inte några nya 

verktyg att tillämpa i sitt eget ledarskap. Enligt Utbult (2005) är det viktigt att 

ledarskapsutbildningen inträder i ett sammanhang som är meningsfullt för deltagaren om 
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utbildningen skall ge någon effekt. Vidare menar han att deltagaren utifrån sina egna 

förutsättningar får en chans att utvecklas och växa i sin yrkesroll. Majoriteten av deltagarna 

uttryckte att de såg utbildningen som en personlig utveckling. Deltagarna fick genom 

FARAX- modellen arbeta med tre viktiga ledardimensioner med syftet att utvecklas i linje 

med verksamhetens krav och deltagarnas egen önskan att förändras. Genom att påverka den 

enskilda deltagarens ledarstil, påverkades även deras sätt att se på sig själva och sin 

omgivning.   Holgersson (2005) menar att kvinnliga chefer kan uppleva en inre kamp mellan 

att ses som en ”traditionell kvinna och en ”professionell affärskvinna”.  Nowak & Thomasson 

(2004) problematiserar detta ytterligare i sin undersökning som visar att kvinnor på högre nivå 

ständigt måste bevisa att de är målmedvetna och har de rätta avsikterna. Detta kan upplevas 

som en stress och tillföra obalans i livet. Resultatet visade att majoriteten av deltagarna fått 

lära sig nya tankesätt och upptäckt nya aspekter för att hantera den ovanstående 

problematiken.  

 

7.2 Mentorskapet och ledarskapet 

 

Resultatet visade att majoriteten av informanterna var positiva till iden att det skulle vara 

manliga mentorer. Dock ansåg de att det verkliga genomförandet och FEW´s syfte med att ha 

manliga mentorer skilde sig åt.  Det positiva med att ha ett fungerande manligt mentorskap 

uttryckte deltagarna var chansen att ta del av de manliga nätverken, ta del av hur män arbetar 

och tänker samt se hur män lyckas att ta sig fram. För att ett mentorskap skall fungera menar 

Ahrén (2007) att mentorns erfarenhet och visdom måste stämma överrens med adeptens 

behov för att ge maximal effekt. Detta förutsätter att mentorn har viljan och förstår att 

uppgiften som mentor innebär att dela med sig av sina kunskaper. Det är även viktigt att båda 

parterna är klara över målen för att adepten skall få ut maximalt från mentorn. Vidare menar 

Ahrén (2007) även att mentorn har i uppdrag att bidra med ett gott självförtroende och agera 

som en vän, förebild och rådgivare. Resultatet visade att samtliga informanter inte tyckte att 

de manliga mentorerna förhöll sig på det sätt som Ahrén (2007) menar är en förutsättning för 

en fungerande mentorrelation. Problematiken ligger inte i att mentorn inte kan bidra med 

kunskap utifrån adeptens behov, utan snarare hur han ska göra det, och att han ska göra det. 

FEW´s syfte med de manliga mentorerna var att deltagarna skulle utvecklas på olika sätt 

genom att tilldela var och en av deltagarna en mentor med gedigen erfarenhet av högre 

chefskap. Detta var något som samtliga informanter förväntade sig då de är chefer som vill 

avancera. Problemet är att mentorerna i detta fall inte varit klara över vad mentorskapet hade 
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för funktion, vad adepterna förväntade sig och hur de skulle agera i sin roll som mentor. Detta 

ansåg samtliga informanter att FEW hade misslyckats med eftersom det ligger på deras ansvar 

att på ett tydligt sätt informera mentorerna om vad det innebär att vara en mentor.     

 

Utöver detta menar Ahrén & Zaar (1997) att det finns svårigheter att etablera fungerande 

mentorrelationer då mannen är mentor och kvinnan är adept. Svårigheterna kan bero på ett 

antal faktorer (4.4.3) så som; kvinnorna har begränsade kontakter på marknaden och är 

utanför de ”rätta” nätverken eller att kvinnan som avvikare avskräcker manliga mentorer. 

Dock var det inte sådana synpunkter som deltagarna belyste, utan tyngden låg på det faktum 

att kvinnor och män kommunicerar på olika sätt och ser saker ur olika perspektiv. Att ha en 

fungerande kommunikation mellan adepten och mentorn är en förutsättning för ett lyckat 

genomförande (Ahrén & Zaar 1997). Eftersom kommunikationen inte hade fungerat i fem av 

de sex informanters mentorrelationer, som ingick i vår undersökning,  upplevde de upplägget 

som ostrukturerat.  Genom att strukturera upp mentorsträffarna får adepten och mentorn hjälp 

att etablera en god relation (Ahrén & Zaar 1997). Gällande frågan om det skulle varit någon 

skillnad på utbildningen om mentorerna varit kvinnor visade resultatet att det fanns två 

genomgående resonemang som lyftes fram. Dels ansåg de att kommunikationen skulle ha 

förbättras eftersom kvinnor kommunicerar på samma sätt, men även att de ser saker ur ett 

gemensamt perspektiv.   

  

Gällande ledarskapet och ledaregenskaper hade samtliga informanter snarlika uppfattningar 

om vad som krävs för att utöva ett bra ledarskap. Det framgick ett relativ könsneutralt 

perspektiv som liknar Birgitta Ahltorps (1998) könsneutrala ställning, likhetsfeminism, utifrån 

de generella ledaregenskaperna och vad som utmärker en god ledare. Ahltorps (1998) fyra 

ledarstilar (RONS- modellen, 4.3.1) innehåller delvis könsneutrala egenskaper som 

informanterna belyser som centrala för ett gott ledarskap. En av informanterna utryckte att 

olika ledaregenskaper är beroende på vilken personlighet individen har, detta påminner något 

om Ahltorps (1998) RONS- modell.  Dock visade resultatet att samtliga informanter, i vår 

undersökning, tyckte de att det fanns skillnader på manliga och kvinnliga sätt att leda. 

Fagerfjäll (2003) belyser Gunilla Ahréns uppdelning mellan kvinnliga och manliga sätt att 

leda. Manliga chefer har större självförtroende medan kvinnliga chefer är mer självkritiska. 

Här trodde tre av sex informanter att en förbättrad kommunikation på arbetsplatsen kunde 

vara en lösning på problemet.  
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Men samtidigt identifierade och uttryckte de att den grundläggande problematiken till varför 

det finns få kvinnor i toppositioner var det faktum att män rekryterar män.  Holgersson (2003) 

menar att det är på grund av den homosocialitet som råder i toppskiktet inom näringslivet som 

det blir svårt för kvinnor att rekryteras. Denna homosocialitet kan förklaras med att, de som 

har makten (mannen) väljer att rekrytera någon som påminner om denne själv. Kanter (1977) 

beskriver homosocialiteten som att män relaterar sig och orienterar sig mot andra män. Detta 

är något som informanterna framställde som ett väldigt tydligt hinder för kvinnorna.  

 

Resultatet visade även att det fanns ytterligare bidragande faktorer. En av dessa berodde på 

den manliga organisationsstrukturen. Kanter (1977) talar om strukturperspektivet som idag 

kallas glastaket och som går att härleda till den problematik som informanterna pratade om. 

Wahl (2003) beskriver, likt informanterna, att detta är en problematik som kvinnor möter som 

grupp. Vidare menar Muhonen (1999) att detta främst drabbar kvinnor i de högre 

positionerna, vilket är de positioner som deltagarna befinner sig på idag. Den andra 

bidragande faktorn ansåg majoriteten av informanterna, vara det faktum att kvinnan oftast tar 

det största ansvaret över familjelivet.  Historiskt sett har det alltid varit kvinnan som tagit det 

övergripande ansvaret över hushållet, men i och med kvinnorörelsens framgångar och andra 

faktorer har ojämlikheten i hemmet förändrats något (Hirdman 1992). Vidare beskriver 

Holgersson (2003) att det fortfarande råder förutfattade meningar gällande kvinnliga chefer. 

Detta är bland annat på grund av deras huvudsakliga ansvar i hemmet, eventuella 

barnafödande och att de inte anses vara lika kompetenta eller anses klara av att kombinera 

karriären med familjelivet lika bra som männen.  

7.3 Mål och syften 

 

Resultatet visade att majoriteten av informanterna inte hade etablerat några interna nätverk 

eller formulerat handlingsplaner inom de respektive företagen. Vissa menade att de redan 

hade en fungerande handlingsplan och interna nätverk på de respektive arbetsplatserna, 

medan andra inte uppfattade frågorna som vi avsett och förstått att den skulle besvaras, och 

trodde att vi syftade på de nätverk som de själva deltog i. Vidare var det ingen av 

informanterna som fått ett nytt jobberbjudande med hjälp av utbildningen och mentorskapet. 

Höök (2001) riktar kritik mot att ledarskapsutbildning idag snarare ses som en 

personalutveckling än ett sätt att få in kvinnorna på ledande positioner. Dock hade några av 

informanterna fått större ansvarsområde på det företag som de arbetar på. Gällande 

utbildningens syfte att förändra de strukturella betingelserna i olika karriärvägar visade 
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resultatet att informanterna ansåg att utbildningen inte uppfyllt detta syfte. FEW´s avsikt med 

detta syfte hade varit att föreläsa för deltagarna om olika sätt att kombinera familjelivet med 

karriären. Marchalls undersökning visar att genom integrering och synkronisering av 

barnpassning och flexibla arbetstider på arbetsplatsen i kombination med vidareutbildning för 

kvinnor kunde chanserna öka för kvinnor att avancera till ledande positioner (Wahl m.fl. 

2001). I detta avseende hade utbildningen enligt våra sex informanter inte lyckats eftersom 

det mer handlat om att hitta balansen mellan karriär och familjelivet, vilket isig inte hade varit 

något negativt.  

 

7.4 Avslutande frågor  

 

De avslutande frågorna avsåg att belysa deltagarnas egna åsikter gällande eventuella 

förändringar i projektet. Givetvis finns det alltid förslag på förbättring speciellt eftersom de 

var den första gruppen som deltog. Förslag som lyftes fram var ett mer genomarbetat 

uppföljningsprogram, vidare karriärrådgivning och strukturen kring utbildningens upplägg. 

Utöver detta var det en informant som uttryckte en attitydförändring gällande 

kvoteringsdebatten som en effekt av utbildningen. Denna attitydförändring kan ses som en 

medvetandehöjning med hjälp av utbildningen kring betydelsen av kön i organisationer (Höök 

2001).  Höök (2001) menar att kvoteringsdebatten handlar om en formell eller informell 

kvotering. Eftersom män rekryterar män sker det en informell kvotering, det blir snarare 

aktuellt att diskuterar vilken typ av kvotering som är önskvärd (Höök 2001).  

 

Resultatet visade även att majoriteten av informanterna ansåg att det var viktigt att 

uppmärksamma problematiken gällande kvinnors hinder i arbetslivet. Detta resonemang kan 

knytas till Morrison, White och Van Velsors undersökning som beskriver fyra krav som 

kvinnor i ledande positioner möter. Dessa är bland annat att ta risker, men att inte blir vara för 

duktig och att vara tuff men inte macho. Dessa är exempel på krav som kan leda till stress och 

ohälsa hos kvinnorna (Wahl 2003). Av denna anledning uttryckte informanterna att FARAX-

modellen hade varit en fungerande metod att kombinera ett framgångsrikt arbetsliv med ett 

fungerande privatliv.    
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8. Diskussion 
___________________________________________________________________________ 

I resultatdiskussionen besvaras våra frågeställningar utifrån de slutsatser som vi har kommit 

fram till efter genomförd analys av empiri och teori samt våra egna reflektioner. I 

metoddiskussionen redogörs det för vår metods användbarhet, eventuella invändningar och 

tillförlitligheten. Kapitlet avslutas med slutord och tankar kring vidare forskning som kommit 

upp under arbetets gång.   

___________________________________________________________________________ 

 

8.1 Resultatdiskussion 

 

Efter genomfört arbete har resultatet visat att majoriteten av deltagarna som vi intervjuat, sex 

personer, inte anser att projektets samtliga syften och mål har uppfyllts. Däremot tolkar vi det 

som att samtliga deltagare varit nöjda med utbildningen i sin helhet och sett den mer som en 

personlig utveckling i sin kvinnliga ledarroll. Det är viktigt att ha i åtanke att detta är den 

första gruppen som deltagit i FEW och att det förmodligen i starten fanns stora visioner om 

hur framgångsrikt projektet skulle bli, men i efterhand har det visat sig att förhoppningarna 

var för höga. Vi tolkar resultatet som att det inträffat vissa ’fallgropar’ och skett några 

’missar’ från de projektansvarigas sida vilket har lett till att inte alla syften och mål uppfyllts. 

De syften och mål som enligt deltagarna delvis har uppfyllts är; Att öka kunskapen, insikten 

och därigenom medvetenheten om kön och organisation. En högre grad av genusperspektiv i 

sina framtida rekryteringar, att öka det egna nätverket såväl för kvinnorna som för de 

manliga mentorerna och att kvinnorna efter programmets genomförande ska kunna axla 

styrelseuppdrag. Att syftena och målen endast delvis uppfylldes berodde på det fallerade 

mentorskapet. Tanken med mentorskapet var att de kvinnliga deltagarna skulle få ta del av de 

manliga nätverken, men då detta inte uppfyllts utvidgades inte deltagarnas nätverk med hjälp 

av mentorerna, utan det etablerades istället ett starkt nätverk mellan de kvinnliga deltagarna. 

Vi tolkar det bristande mentorskapet som den största ’fallgropen’, eftersom vi tror att det i 

längden krävs ett utbyte mellan de kvinnliga adepterna och de manliga mentorerna för att 

förändra de strukturella hindren i organisationerna. Genom att synligöra, problematisera och 

bearbeta de strukturella hindren anser vi att kvinnorna får ytterligare chanser att kunna 

avancera i karriären. 

 

Innan arbetets genomförande delade vi Hööks (2001) uppfattning om att manliga mentorer 

och kvinnliga adepter endast återskapar mannen som norm. Dock har vår uppfattning 

förändrats under processens gång eftersom vi med hjälp av den empiriska undersökningen fått 
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en inblick i hur mansdominerat näringslivet verkligen är.  Vi tror att könssegregeringen och 

glastaket bäst kan motarbetas om båda könen tar utbyte av varandras erfarenheter och 

kontaktnät samtidigt som vi ser de kvinnliga deltagarnas nätverkande dem emellan som något 

positivt. Vi anser att detta är något positivt och bra eftersom det trots allt är ett nätverk och att 

kvinnorna på så sätt kan nyttja varandras kontakter för eventuella karriäravancemang. Då 

situationen ser ut som den gör för kvinnor som vill avancera anser vi efter detta arbete att 

kvotering av kvinnor in i ledande positioner kan vara en fungerande metod eftersom vi likt 

Höök (2001) anser att det redan sker en informell kvotering av män in i ledande positioner 

idag. Vi anser inte att kvotering är ett skäl att ifrågasätta kvinnors kompetens utan vi anser 

snarare att kvotering är det bästa alternativet för att verkligen få en genomgående och relativt 

effektiv förändring. Huvudsaken är att kvinnorna kommer in i styrelserna, sedan kommer de 

att ha gått om tid att visa vad de går för. 

  

Likt våra teoretiska källor visade resultatet att kvinnor i allmänhet har färre naturliga nätverk 

än vad män har. Med hjälp av FEW etablerade deltagarna ett kvinnligt nätverk dem emellan 

som fungerade som ett bollplank, stöd och utvidgning av kontakter. Vilket har hjälpt 

deltagarna att utveckla sina respektive ledarroller. Resultatet visade att detta var det mest 

givande och positiva med utbildningen.Vidare har deltagarnas ledarskap även utvecklats i den 

bemärkelsen att de med hjälp av FARAX-modellen lärt sig att fokusera på sina mål, ökat sitt 

självförtroende och blivit medveta om sin roll som ledare. Deltagarna i sitt ledarskap 

utvecklat en större förståelse för vikten av att problematisera kön och organisation. Detta 

anser vi vara en av de viktigaste förutsättningarna eftersom en medvetandehöjning bland 

dessa kvinnor kan hjälpa till att påskynda förändringsprocessen. Samtliga sex informanter 

som vi intervjuat påpekade att det fanns skillnader mellan kvinnligt och manligt sätt att leda, 

men att skillnaderna inte var något negativt för deras egna ledarutveckling. De menade 

snarare att detta kan vara något positivt eftersom båda delarna behövs.  

 

Emellertid har utbildningen FEW i sin helhet inte inneburit några ytterligare 

karriärmöjligheter för majoriteten av de deltagare som vi intervjuat. Vi tror att detta beror på 

att mentorskapet inte fungerade som det skulle och att ingen karriärrådgivning genomfördes 

efter projektet. Resultatet visade att även deltagarna vi intervjuat delade denna uppfattning. 

Att förutsätta att FEW´s deltagare direkt efter utbildningen skulle få nya karriärmöjligheter 

inser vi nu var ett väldigt naivt antagande från vår sida. I stället menar vi att detta är en 

problematik som förhoppningsvis kan förbättras och förändras över tid.  Om man har en 
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långsiktig och effektiv plan med ökad marknadsföring så att projektet får ytterligare status tror 

vi att chanserna ökar för ett mer jämställt näringsliv 

 

På frågan om och i vilken utsträckning ledarskapsutbildningsprogrammet FEW med manligt 

mentorskap är en fungerande metod för att öka antalet kvinnliga chefer i ledandepositioner 

känner vi oss kluvna. Dels tolkar vi resultatet som att det snarare hjälper kvinnorna att bli mer 

medvetna om sin roll som kvinnor och ledare och att detta i sin tur kan leda till att de 

synliggör andra kvinnor inom sina respektive organisationer. Detta är en bidragande faktor till 

att förändrig sker eftersom de kvinnliga cheferna blir medvetna om vilken roll de spelar i 

andra kvinnors liv, vars förhoppning är att avancera. Samtidigt anser vi att denna typ av 

ledarskapsutbildning måste få en chans att utvecklas och förbättra de delar som inte har 

fungerat. Förslag på förbättring från vår sida är att de projektansvariga ska vara tydligare i 

sina instruktioner till de manliga mentorerna om vad ett mentorskap innebär, ha en tydligare 

målformulering så att deltagarna vet vilka kunskaper de förväntas erhålla efter utbildningen 

och inrätta en väl fungerande karriärrådgivning efter att utbildningen avslutats. Vi är 

medvetna om att vidare karriärrådgivning kan vara en ekonomisk belastning för projektet, 

men vi tror att någon form av uppföljning är nödvändig för att målen ska uppnås.  

 

Avslutningsvis har vår undersökningen visat att projektets mål och syften endast till viss del 

har uppfyllts och att deltagarna, som ingått i vår undersökning, sett projektet mer som en 

personlig utveckling och medvetandehöjning än en ren ledarskapsutbildning. Majoriteten av 

informanterna som vi intervjuat har inte gått vidare i sin karriär efter utbildningen. Vårt 

antagande innan arbetet genomfördes var att denna typ av utbildning var en fungerande metod 

för att förändra kvinnors förutsättningar att avancera till högre positioner. Detta är något som 

vi fortfarande tror, men likt ovanstående resonemang vet vi att det inte kan ske på en gång 

utan att en förändrig tar tid. För att förändra den rådande strukturen och maktskillnaderna 

krävs ett ökat utbud av utbildningar som FEW. Detta tror vi medför en uppmärksamhet som 

vi tror gynnar förändringsprocessen. För som det ser ut idag för kvinnor som vill avancera i 

karriären (se citat s 15) kan det inte se ut i detta jämställda Sverige.  
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8.2 Metoddiskussion 

 

Källorna som används i detta examinationsarbete har vi valt i samråd med vår handledare. 

Vissa böcker och avhandlingar har några år på nacken. En av avhandlingarna sträcker sig 

tillbaka till 1977 därefter har litteratur från 1990- talet och framåt används. Dessa källor kan 

ifrågasättas eftersom den äldsta avhandlingen skrevs för 31 års sedan då samhället såg 

annorlunda ut. Dock har dessa verk trots sin ålder, ett forskningsresultat som stämmer väl 

överrens med den senare forskningen som framkommit och som även används i detta arbete. I 

de nyare verken är de äldre avhandlingarna återkommande vilket gör det omöjligt att förbi se 

de äldre källorna. Ytterligare en kritik till källorna är att majoriteten av författarna/forskarna 

är kvinnor. Detta innebär att arbetet till största del skrivs ur ett kvinnligt perspektiv.  

 

Syftet med examinationsarbetet är delvis att belysa projektdeltagarnas individuella tankar 

kring det egna ledarskapet vilket efterfrågar en mer djupgående kunskap. Utöver detta var 

deltagarna för få (tolv personer) för att genomföra en enkätundersökning. Av den anledningen 

var en kvalitativ intervju med semistrukturerade frågor det bäst lämpade alternativet för oss. 

Givetvis var vi medvetna om vilka svårigheter och problem intervjuer som metod kan 

innebära. Ett exempel på de problem som kan tillstöta är då informanterna under 

intervjuförfarandet ibland svarade på ett sätt som det tror att intervjuaren vill. Detta inträffar 

när informanten vill göra ett gott intryck och inte vill verka okunniga eller då frågan är för 

privat, detta fenomen kallas även intervjuareffekten (Halvorsen 2006). Under 

intervjuförfarandet var detta något som vi i vissa fall kände av. I de inledande intervjuerna 

hade vi ett förhållandevis restriktivt beteende som sedan i de avslutande intervjuerna övergick 

till ett mer avslappnat förhållningsätt. Detta tror vi i efterhand kan ha påverkat informanterna i 

deras sätt att agera gentemot oss. Vid de sista fyra intervjuerna kände vi oss mer avslappnade 

och detta tror vi gjorde att informanterna upplevde ett tryggt möte.  Trots att 

intervjuareffekten kan uppstå under intervjuförfarandet var det ändå fördelarna med en 

kvalitativ intervju som var övervägande.  Genom att formulera semistrukturerade intervjuer 

fick vi friheten att vid eventuella missförstånd förklara bättre vad vi menade för informanten, 

samt friheten att ställa övriga frågor då vi kände att informanten skulle förklara sig bättre. Nu 

i efterhand vet vi dock att våra intervjufrågor var väl formulerade och innehållsrika vilket 

gjorde att en vidare förklaring eller korrigering av frågorna under intervjuförfarandet inte var 

nödvändigt.  
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Designen av intervjufrågorna har vi gjort efter att ha tagit del av relevant litteratur gällande 

metod. Vår förhoppning inför utformningen har varit att vi utifrån syftet och 

frågeställningarna formulerar intervjufrågor som kan generera en stor mängd information, 

vilket våra intervjufrågor visade sig göra. Dock upptäckte vi under intervjuförfarandet att vår 

frågeformulering på fråga nio (bilaga 3), hade kunnat omformuleras. Detta berodde på att 

informanterna besvarade frågan redan under fråga åtta (bilaga 3), vilket gjorde att den nionde 

frågan blev överflödig. Nu i efterhand har vi ett förslag på hur frågan hade kunnat 

omformuleras; Hur hade du velat att mentorskapet skulle ha sett ut? Och vilka förväntningar 

hade du? Ytterligare en fråga som hade behövts omformuleras var fråga femton (bilaga 3). 

Dock var detta väldigt problematiskt då frågan som missuppfattades av större delen av 

informanterna faktiskt var ett av FEW´s mål. Hade vi gjort om den frågan eller försökt 

tydliggöra den hade vi inte fått svar på om det faktiska målet hade uppnåtts eftersom vi antog 

att deltagarna själva var väl insatta i de mål som de förväntades uppnå. Trots dessa två mindre 

bra frågeformuleringar fick vi tillräckligt med information och kunskap för att besvara vårt 

syfte och våra frågeställningar.  

 

Vi tror att eftersom vi i god tid skickade ut information om intervjun och våra etiska aspekter 

bidrog detta till att samtliga informanter var väl förberedda och avslappnade inför intervjun.  

Vidare skickade vi även en vecka innan intervjun intervjufrågorna via e-post, för att 

informanterna skulle få chansen att avsäga sig intervjun, komma med eventuella invändningar 

och förbereda sig. Eftersom samtliga informanter har väldigt hektiska arbetsscheman med 

mycket möten och resor, uttryckte de även att det var positivt att vi var ute i god tid och även 

skickade en påminnelse i samband med intervjufrågorna. Nackdelen med att delge 

informanterna intervjufrågorna innan intervjuförfarandet var att spontaniteten i svaren 

försvann. Samtidigt ansåg vi att det var en övervägande fördel om informanterna var 

förberedda inför intervjun eftersom vi på detta sätt hoppades på genomtänkta och mer 

grundliga svar.  

 

En av intervjuerna genomfördes via telefon då denna informant inte hade möjlighet att träffa 

oss under den vecka som vi befann oss i Malmö. Vi är medvetna om att det vid 

telefonintervjuer är vanligast med standardiserade frågor som inte söker mer djupgående svar 

(Trost 2005). Dock ansåg vi inte att det var nödvändigt att ändra de befintliga 

semistrukturerade frågorna eftersom frågorna gav svar på det vi ville veta.  Då informanten 

redan hade intervjufrågorna och vi vid flera tillfällen varit i kontakt med informanten 
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upplevde vi inga svårigheter med att ställa våra frågor. Eftersom vårt intresse inte låg i att 

fånga informanternas underliggande outtalade åsikter fann vi inga svårigheter med detta.  

 

Urvalet som består av sex informanter av tolv möjliga anser vi vara tillräckligt för att 

genomföra en intervju och få ut en bred variation av svar och en djup kunskap. Vi har inte 

tagit hänsyn till de övriga sex deltagarna som tackade nej till medverkan i vår undersökning 

vad det gäller deras åsikter eller upplevelser. Detta berodde delvis på att den veckan som vi 

avsatt för intervjuer inte passade de övriga sex som inte deltog och att vissa inte var 

kontaktbara. Därför kan vi inte i vår undersökning ge något generellt resultat på utbildningen i 

sin helhet. Vid bearbetningen av data transkriberade vi först materialet för att sedan 

sammanfatta viktiga resonemang och belysa citat som förstärkte kontexten. Då vi 

transkriberade uppmärksammade vi att variationen inom svaren inte var för stora för att kunna 

fastställa en viss generaliserbarhet Detta gjorde vi tillsammans vilket vi anser höjer 

trovärdigheten av resultatet. Utöver detta har vi försökt att ha ett öppet förhållningssätt till 

redovisningen av intervjuförfarandet och vår ambition har varit att inneha ett objektivt 

förhållningssätt. Vi är givetvis  medvetna om att det inte går att ha ett ’hundraprocentigt’ 

objektivt förhållningssätt eftersom vi båda är kvinnor präglade av olika förförståelser. Dock 

har vi så gott det går försökt att vara objektiva. Genom att göra detta menar Trost (2005) att 

läsaren kan avgöra om underökningen är trovärdig.  Den metod vi har valt har visat sig vara 

väl fungerande eftersom vi besvarat vårt syfte och våra frågeställningar.   

8.3 Vidare forskning 

 

Vi har under arbetets gång fått en hel del nya tankar och reflektioner som vi tycker har varit 

intressanta. Vi har bland annat tyckt att ett manligt perspektiv hade varit intressant att 

undersöka. Detta hade kunnat göras om man i framtiden undersöker hur männen som deltagit 

och agerat som mentorer i FEW upplevt utbildningen samt vilka åsikter de har gällande 

kvinnligt ledarskap. Vidare skulle en utvärdering av ledarskapsutbildningen Ruter dam vara 

intressant då man kan se vilka faktorer som krävs för att kvinnlig ledarskapsutbildning 

verkligen skall ge önskvärda effekter. Kvotering är också något som vi skulle vilja 

problematisera i en vidare forskning eftersom kvotering kanske är det bästa alternativet för att 

en förändring skall ske inom rimlig tid.  
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8.4 Slutord 

  

Detta arbete har betytt väldigt mycket för oss speciellt eftersom vi själva är kvinnor som snart 

ska lämna den trygga universitetsvärlden och ge oss ut på den allt mer instabila och 

konkurrenskraftiga arbetsmarknaden.  Redan innan arbetet genomfördes var vi medvetna om 

vilka hinder kvinnor möter som vill avancera i karriären, men detta arbete har ytterligare 

vidgat vår kunskap gällande problematiken. Vi har även fastnat för iden och förstått vikten av 

att kvinnor aktivt skapar nätverk. Detta har lett till att vi nu har planer på att skapa nätverk 

som förhoppningsvis kan gynna kvinnor i vår omgivning i sin strävan att klättra i karriären. 

Vi har förstått att ingen förändring sker om man bara pratar om problemen och inte gör något.  

Genom att aktivt arbeta mot detta i våra framtida yrkesroller hoppas vi på vårt sätt kunna 

bidra till att klyftan och ojämlikheten minskar och att de kvinnliga nätverken blir en 

självklarhet. 
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Bilaga 1 

 
Hej!  

Vi är två studenter som läser Arbetslivspedagogik C vårterminen -08 vid Örebro Universitet, 

där kursens syfte är att fördjupa sig i ett vetenskapligt område inom Arbetslivspedagogik, för 

att sedan avslutas med ett examensarbete. Syftet med arbetet är dels att utvärdera projektet i 

sin helhet samt att genom intervjuer identifiera vilka kunskaper och utvecklingsmöjligheter 

projektet har givit er som deltagare.   

 

Bakgrund  

Av en slump läste vi en artikel i tidningen ”Mind”, där Eva Carloni var intervjuad gällande 

projektet FEW (Future Executive Women). Projektet handlade om ledarutveckling för 

kvinnliga chefer med hjälp av mentorskap. Detta ämne fångade vårt intresse eftersom projekt 

med denna inriktning inte var något som vi hade kommit i kontakt med tidigare. Vi fann även 

ett personligt intresse för projektet eftersom frågor kring kvinnligt ledarskap är något som 

engagerar oss. Vi bestämde oss därför att ta kontakt med Eva Carloni och presentera vårt 

intresse för projektet, var på hon mailade oss projektets handlingsplan och hänvisning till 

FEW`s hemsida där ni fanns med som deltagare.  

 

Intervjuer som underlag  

Efter att ha tagit del av tidigare forskning inom området kvinnligt ledarskap, organisation och 

utbildning, har vi därför, i samråd med vår handledare, bestämt oss för att utvärdera projektet 

FEW. För att kunna få det underlag som krävs för att utvärdera projektet, hoppas vi att ni 

ställer er positiva till att bli intervjuade av oss.  

Vi har naturligtvis förståelse för att det kan vara svårt att hitta en gemensam tid för intervju, 

därför hoppas vi att det finns utrymme för er, att avsätta ett tillfälle någon gång under vecka 

15, mån – fred, i Malmö. Räkna med att hela intervjutillfället tar ca två timmar i anspråk.  

För de av er som vill, kan vi maila ut intervjufrågorna till er under vecka 14, för att ni ska få 

möjlighet att förbereda er.   

Vi skulle uppskatta om ni redan nu har möjlighet att maila oss, på nedanstående mailadresser, 

angående en valfri tid för intervjutillfället. För att vi ska ha möjlighet att planera detta på bästa 

sätt vill vi ha era svar senast fredag den 14 mars.  

Har ni frågor eller funderingar är ni självklart välkomna att kontakta oss.  

 

Med vänliga hälsningar, 

  

Elisabeth Mattsson & Fatima Rouass 

  

elisabeth.mattssonv061@student.oru.se 

 

 fatima.rouassv051@student.oru.se 
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Bilaga 2 
 

Hej, 

 

För en tid sedan fick du ett e-post av oss gällande en intervjuförfrågan. Eftersom att du har 

tackat ja till intervjun skickar vi nu ut intervjufrågorna till dig, detta för att ni ska få tid att 

sätta er in i frågorna och fundera kring svaren.  

 

Vi tycker ur ett etiskt perspektiv att det är viktigt att ni som informanter får ta del av frågorna 

innan intervjun genomförs, då möjligheten ska finnas för er att avsäga er intervjun eller 

komma med synpunkter på förändringar. Det är viktigt att du som informant känner dig trygg 

inför intervjuförfarandet.  

 

Vidare har vi även ett konfidentialitetskrav som forskare, vilket innebär att all information är 

hemlig och att ingen oberörd kan komma åt informationen. Detta betyder att både du och 

företaget inte kommer att benämnas vid namn.  

 

Åter igen, ett stor tack för din medverkan. 

 

 
Elisabeth Mattsson 
elisabeth.mattssonv061@student.oru.se 
 
Fatima Rouass 
fatima.rouassv051@student.oru.se 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor 
 

Inledande frågor 

 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Vilken befattning har du i företaget?  

- Hur många år har du arbetat i ledande befattning? 

3. Hur många anställda finns det i företaget? 

                        - Hur många har du ledande ansvar för? 

 

Huvudfrågor 
 

Varför FEW? 

 

4.  Hur kom du i kontakt med projektet FEW? 

 

5. Vilka faktorer var det som gjorde att du valde att delta? 

 

6. Anser du att projekt som FEW behövs för kvinnor i ledande befattningar, för att 

rekryteras in i styrelsepooler och nomineringskommittéer? I så fall varför? 

 

7. Vilka lärdomar från projektet har varit mest givande för dig i ditt yrkesliv?  

– Om du jämför dina kunskaper innan FEW och efter deltagandet i projektet. Kan du 

se några tydliga förändringar? 

 

Mentorskapet och ledarskapet 

 

8. I projektet FEW så var manliga mentorer en del av utbildningen. Vilka för- och 

nackdelar anser du att det fanns med detta? 

 

9. Tror du att det skulle ha varit någon skillnad på utbildningen om mentorerna hade varit 

kvinnor? I så fall varför? 

 

10. Hur ser du på ledarskapet och vad tycker du är viktiga ledaregenskaper? 

 

11. Tycker du att manliga och kvinnliga ledaregenskaper möjliggör eller begränsar 

chanserna att komma in i styrelseposter?  

– Vad anser du personligen är anledningen till varför det finns så få kvinnor i 

toppositioner i Näringslivet?  

 

Mål och syften  

 

Ett av målen som FEW hade var att ni som deltagare ska starta interna nätverk för 

kvinnor och ledare 

12. Hur har det utvecklats för dig? 

 



  

 

 

Ytterligare ett mål var att deltagarna skulle upprätta handlingsplaner för sin egen 

organisation hur de skulle arbeta framåt med frågorna kring kvinnornas 

ledarskapsutveckling.. 

13. Har du upprättat någon handlingsplan, om ja, I så fall hur är den formulerad? 

 

80 % av deltagarna ska efter utbildningen ha gått vidare i sin karriär.  

14. På vilket sätt har du gått vidare i din karriär?              

          

FEW vill i ett av sina syften förändra de strukturella betingelserna i olika karriärvägar, 

t.ex. att kunna förena chefskap med föräldraskap.    

15. På vilket sätt arbetade man för att uppnå detta syfte? 

- Hur har det här påverkat dig? 

 

Avslutande frågor 
 

16. Så här i efterhand, finns det något som du tycker skulle kunna ha förbättrats/gjorts 

annorlunda i projektet?  

 

17. Har du några övriga synpunkter gällande projektet, som du anser att vi borde ta med i 

vårt arbete?  

 

Ett stort tack för din medverkan  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Elisabeth & Fatima   

 

 

 

 

 

 


