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Handledare: Zeki Yalcin 

Syftet: Uppsatsens syfte är att utifrån en hermeneutisk ansats tolka kvinnliga chefers syn på 

varför kvinnliga chefer inte är representerade i samma omfattning som män i arbetslivet. 

Studien vilar på intervjuer med fem kvinnliga chefers om deras syn och erfarenheter av 

bristen på kvinnliga chefer i arbetslivet. 

Metod: Studien vilar på ett abduktivt tillvägagångssätt vilket innebär att empiri och tidigare 

forskning används i växelbruk. För att få en fördjupad förståelse kring studiens 

frågeställningar har en kvalitativ metod tillämpats. En hermeneutisk ansats har används och 

genom intervjuer fått ett empiriskt material. 

Resultat: Det finns olika teorier om varför kvinnliga chefer är underrepresenterade i 

arbetslivet. I vår studie framkommer det olika svar och uppfattningar från respondenterna vi 

intervjuat och teorier från tidigare forskning. Utifrån teorierna samt av våra respondenter kan 

vi se att det inte enbart finns ett svar utan att de tillsammans skapar en helhet som förklarar 

varför kvinnor är underrepresenterade som chefer i arbetslivet. 

Förslag på vidare forskning: Intressant skulle vara att intervjua anställda kvinnor som 

strävar efter att bli chefer och se vilka hinder de anser sig möta under deras väg till en 

chefsposition. 
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Förord 
 

Denna studie är genomförd vid Örebro Universitet, pedagogiska akademin inom 

ämnesområde; Arbetslivspedagogik och Didaktisk inriktning under våren 2012. Studien 

motsvarar 15 högskolepoäng och är på C-nivå. Detta är den avslutade delen av vår 

kandidatexamen. 

Genom vår studie vill vi ge en bild över varför kvinnor inte är representerade i samma 

omfattning som chefer i arbetslivet som män. Arbetsprocessen har varit intressant och 

stimulerande men stundtals mycket krävande. 

Först och främst vill rikta ett stort tack till våra respondenter utan deras medverkan hade inte 

den här studien varit möjlig. Även tack till Malin Silén och Limou Danesh som varit 

behjälpliga under vårt arbete med tips, råd, stöd och uppmuntran. Vi vill även tacka vår 

handledare Zeki Yalcin samt de övriga personer som lagt ner mycket tid, tålamod och 

noggrant korrekturläst vår studie. Tack vare allas stöd har vi lyckats skriva denna uppsats. 

 

Emil Chandorkar och Sandra Jäderqvist 

Maj 2012 
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1 INLEDNING 
 

Diskussionen kring hur ledarskap definieras har debatterats mycket inom forskningen om 

ledarskap. Bland annat har det diskuterats hur synen på ledarskap skall ses utifrån egenskaper 

och beteenden. Dagens forskning betonar ledarskapet som ett samspel mellan medarbetaren 

och chefen i den ledande rollen (Ahltorp 2003). 

 

I tidigare forskning kring ledarskap görs en skillnad mellan att vara ”ledare” och ”chef”.  Ann 

Wahl (2001) menar att en chef vanligtvis definieras som en formell tjänst och position medan 

ledare definieras som en person med lätthet för att få inflytande och personer med sig. 

Forskning kring ledarskap och chefskap har tidigare varit könsneutral, men senare forskning 

har visat att kön har betydelse i chefskapet och ledarskapet (Vänje, 2005:53). Fagerfjäll 

(2003) menar att fördelen med kvinnligt ledarskap och dess olikheter jämfört med manligt 

ledarskap bör lyftas fram.  

Kvinnligt ledarskap är ett begrepp som antyder att en kvinna i chefsposition är ett avvikande 

fenomen och att män i chefsposition blir en jämförelsemall för kvinnor i chefsposition (Höök 

2001).  

Kvinnliga chefer som efterliknar manliga chefers beteende ses ofta som kompetenta chefer 

(Holgersson 2003, Göransson 2006). Studier gjorda av Elvin-Nowak och Thomasson (2004) 

har visat att kvinnor i chefspositioner ständigt måste bevisa att de är tillräckligt duktiga i sin 

roll och det outtalade kravet är att hela tiden visa upp sin kompetens. Kvinnor upplever en 

inre stress då de ständigt känner att de bedöms och måste leva upp till outtalade krav. 

Den förutfattade meningen varför kvinnor inte är chefer är att de saknar rätt utbildning, väljer 

bort sin karriär, saknar kompetens, väljer fel bransch, inte lärt sig ”spelreglerna” och saknar 

ett kontaktnät. Dessutom tar de ett stort ansvar för hem och familj, vilket blir svårt att 

kombinera med en karriär som innefattar chefskap. Tidigare forskning visar på att kvinnor 

upplever en inre kamp mellan att ses som en professionell chef och ”traditionell kvinna” 

(Billing 2006). 

Historiskt sett har arbetslivet mestadels varit representerat av mannen, medan kvinnan tillhört 

den privata sfären och under en längre tid var det naturligt att kvinnan ansvarade för hemmet 

och hushållsarbetet. Mannen däremot ansågs vara ansvarig för familjens inkomster och 

arbetsindelningen var tydlig. Detta blir även uppenbart när vi i litteraturen läser om kvinnor 
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som vill överskrida denna gräns. Kvinnor klär sig som män för att kunna vara som män, de 

signerar manligt namn på sin konst för att kunna sälja sitt verk (Cederberg och Olofsson 1996, 

s 20). Ända fram till på 1970-talet betraktades kvinnor och män som varandras motpoler och 

ansågs då ha motsatta egenskaper (Muhonen 1999, s 24). Det finns en klar och tydlig gräns 

för vad som passar för var och en. Genom åren har denna gräns tänjts ut, särskilt från 1960-

talet och framåt, och kvinnan har närmat sig det som tidigare ansågs vara typiskt manligt och 

vice versa (Cederberg och Olofsson 1996, s 20).  

Kvinnor i Sverige lönearbetar vilket är en förutsättning för att kunna vara oberoende av 

mannen. Kvinnorna håller sig en egen arbetsmarknad med lägre betalda arbeten och utan 

samma förutsättningar till karriärsutveckling och bättre villkor. Kvinnor arbetar deltid och 

”byter ner sig” till lägre befattningar och mindre krävande arbeten för barnen och familjens 

skull. Trots förändringar har männens överordnade roll inte ändrats särskilt mycket. 

Arbetsmarknaden har förändrats men fortfarande med mannen i spetsen (Cederberg och 

Olofsson 1996, s 20). Även om kvinnor har fått tillgång till yrken som tidigare enbart tillhört 

män så som officer, domare, pilot och präst, är det fortfarande en segregering på 

arbetsmarknaden. Insatserna som gjorts för att få kvinnor att söka till chefstjänster har inte 

fungerat, då endast ett fåtal kvinnor visat intresse. De kvinnor som ändå gjort det missgynnats 

både löne- och positionsmässigt (Muhonen 1999, s 13). 

Ledande företag som Skandia, Televerket, Vägverket och KF genomförde redan på 1970-talet 

speciella chefsutbildningsprogram för att lyfta fram kvinnan som chef men utan framgång 

(Höök 2001, s 4).  

De flesta chefer som representeras av kvinnor verkar i områden där kvinnor utgör den stora 

majoriteten. Dessa tjänster är ofta på lägre befattningar och ofta har cheferna samma 

utbildningsnivå som personalen de leder (Solberg 1997, s 9).  

Trots förändringar och framsteg mot jämställdhet visar det sig att det går långsamt framåt. 

Enligt SCB var det 26 % kvinnor och 74 % män som var chefer på hel- och deltid 1997 och 

2008 var andelen 33 % kvinnor och 67 % män. Det är en ökning med bara sju procentenheter 

på elva år (SCB 2010). 

Enligt Billing (2006, s 12ff) tenderar kvinnor till att ha en mer demokratisk och mindre 

autokratisk ledarstil än män. Kan detta vara en anledning till att kvinnor inte ses som lämpliga 

som chefer? En del forskare menar dock att även om kvinnor och män inte skiljer sig 

nämnvärt som ledare finns det fördomar och förutfattade meningar om att ledare bör vara män 
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och agera manligt. Detta medför att kvinnor som vill bli chefer motarbetas både av män och 

kvinnor då de förväntas vara på ett visst sätt. Billing menar att kvinnor passar bättre som 

chefer då kvinnor ofta fått goda ledarerfarenheter genom sitt arbete i familjelivet och 

hushållet. 

I vårt arbete kommer vi sträva efter att svara på frågan varför kvinnliga chefer inte är 

representerade i samma omfattning som manliga chefer i arbetslivet. Kan det bero på att 

kvinnor själva har för höga förväntningar på sig och att det är deras självkänsla som sätter 

hinder i karriären? Kan det även vara den förutfattade meningen att kvinnor väljer bort sin 

karriär och istället prioriterar sin familj? Eller finns det några andra bidragande orsaker till att 

kvinnor inte är representerade i samma utsträckning som män som bland chefer? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsens syfte är att utifrån en hermeneutisk ansats tolka kvinnliga chefers syn på varför 

kvinnliga chefer inte är representerade i samma omfattning som män i arbetslivet. Studien 

vilar på intervjuer med fem kvinnliga chefers om deras syn och erfarenheter av bristen på 

kvinnliga chefer i arbetslivet. Studien grundar sig på följande frågeställningar: 

 

 Vilka hinder möter kvinnor under sin karriärs utveckling mot ett chefskap? 

 På vilket sätt påverkar familjen kvinnans roll som chef? 

 Hur påverkar kvinnors självkänsla hennes karriär? 

 

1.2 Avgränsning 

 

En intressant vinkel i uppsatsen hade varit att även intervjua manliga chefer för att få deras 

syn på varför det råder brist på kvinnliga chefer i arbetslivet. Dock skulle det bli ett alltför 

omfattande arbete med tanke på den begränsade tid som är avsatt för studien och därför har vi 

valt att bara intervjua kvinnliga chefer.  
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1.3 Disposition 

 

Kapitel 1 behandlar inledning, syfte och frågeställningar samt denna disposition. 

Kapitel 2 behandlar tidigare forskning kring kvinnligt ledarskap och avslutas med en 

sammanfattning. 

Kapitel 3 beskriver hur vi har gått tillväga, vilka metoder vi har använt oss utav och hur valet 

utav dessa har skett. 

Kapitel 4 ger en genomgång av den empiriska delen av studien med fokus på intervjuerna och 

tidigare forskning. 

Kapitel 5 består av en diskussion kring vårt resultat och vi ger förslag på vidare forskning. Vi 

avslutar studien med en sammanfattning och slutord. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
 

Med utgångspunkt från studiens syfte har vi i detta avsnitt behandlat de teorier som vi anser är 

mest relevanta för vår studie och som teoretiskt försöker besvara våra frågeställningar. Nedan 

kommer vi beskriva tidigare forskning och ett antal olika teorier som vi tycker är relevanta för 

vår studie. 

 

Yvonne Due Billing (2006) presenterar två olika forskares teorier i sin avhandling om kvinnor 

och identitet i chefsjobb. Wilsons valteori menar att kvinnan själv väljer att inte klättra i 

karriärstegen utan att primärt ta hand om sin familj, samt Marshalls bristteori stöder valteorin 

och menar att det inte finns något motstånd mot kvinnor i chefspositioner. Istället utgår den 

ifrån att chefsjobbet inte är tillräckligt attraktivt hos kvinnor. Enligt bristteorin finns det 

många kvinnor som är kvalificerade, men inte är intresserade av krävande chefstjänster, då de 

prioriterar familjen före karriären. 

 

Anne Kristine Solberg (1997, s 138f) ser få tendenser på att kvinnor i karriären uppfattar 

familj som ett hinder för den egna karriären. Det är en viktig förutsättning att kvinnan i sin 

chefsroll får stöd av sin partner. Det är inte lätt att känna sig tillfredsställd i sitt tuffa och 

krävande arbete som chef med ett privatliv med många problem. Kanske är det just valet av 

partner som blir avgörande om hon kommer att göra karriär och känna sig tillfreds med sin 

livssituation. Solberg menar att för kvinnor i ledarställning är familj och vänner särskilt 

betydelsefulla då deras arbete som chefer ofta är ensamt, särskilt på högre befattningsnivåer. 

Detta kan te sig lite motsägelsefullt då arbetet som chef ofta är tidskrävande på bekostnad av 

familj och vänner. I studien är det få indikatorer som tyder på att kvinnor i karriären uppfattar 

familj som ett hinder för den egna karriären. Solberg understryker vikten av att den partnern 

ger kvinnan stöd och att det finns en fungerande logistik kring hemmet och en stödjande 

familj.  

Ingela Cederberg och Eva Olofsson (1996, s 88) skriver att ett av skälen till att kvinnor inte är 

lika representerade som chefer är att de anses ha sämre självkänsla och på så sätt hämmar sin 

karriärsutveckling. I deras studie visar det sig att kvinnor ofta tvivlar på sin egen förmåga och 

snarare undervärderar sig själv i jämförelse med män.  

Ledaren väljer en person som han känner igen sig själv i, ”män väljer män” och gruppen blir 

en homosocialitet. Det blir då tydligt att män väljer män och kvinnan ses som avvikande och 
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hamnar utanför. Det kan uppstå konflikter när kvinnor intar männens arena och detta kan då 

bero på rollkonflikter mellan män och kvinnor. Enligt Cederberg och Olofsson sägs kvinnor 

vara orationella, känslosamma, lättpåverkade och tankemässigt ostrukturerade. Kvinnliga 

ledare upplever ofta att de inte får den respekt som krävs för en chefsposition (Cederberg och 

Olofsson 1996, s 52ff). 

Enligt utvecklingspsykologiska teorier har barndomen en stor påverkan på hur vi blir som 

vuxna. Barnen lär sig tidigt olika beteendemönster och egenskaper som är typiskt manliga 

respektive kvinnliga, genom att observera och tolka sin omgivning. Studier visar att kvinnor 

som väljer ett mer mansdominerat yrke ofta har pappor med hög utbildning och yrken med 

hög status. Även mammans utbildning och yrkesval påverkar döttrarnas karriärsinriktning. 

Det är vanligt bland ”karriärkvinnor” att deras mammor antingen var hemarbetande eller att 

de valt att göra egen karriär. Även föräldrarnas stöttning och uppmuntran har visat sig ha stor 

påverkan på barnens karriärsutveckling. Det har visat sig vara vanligt att barn som är 

förstfödda eller enda barnet i familjen ofta tar ledarrollen i yrkeslivet. Det kan bero på att 

föräldrarna behandlar den förstfödde som vuxen och ställer högre krav på den (Muhonen 

1999, s 22f). 

Tuija Muhonen (1999, s 15) menar att kvinnor väljer att arbeta mindre för att ta större ansvar 

för hemmet och därmed inte göra karriär. Om kvinnan vill satsa på sin yrkeskarriär gör hon 

det underordnad sin partner. För att få sin kvinnlighet positivt bekräftad är det viktigt att 

kvinnan har en partner som överträffar henne utbildnings- och yrkesmässigt. 

Elisabeth Berg (2000, s 135) påstår att det har visats i tidigare studier att kvinnor är 

plikttrogna i sitt arbete och även i familjen, men i slutändan är det familjen som kommer i 

första hand. Det är vanligt att kvinnor blir mer engagerade i jobbet när barnen har blivit äldre 

och börjat skolan. Hon menar att kvinnor har olika anpassningsstrategier för att passa in som 

chefer. I början av sin karriär är kvinnor avvaktande och det är männen som är normgivare i 

chefskapet. När kvinnor avancerat till en ny position har de vanligtvis fått byta strategi och 

det är vanligt att de försöker ändra sina manliga kollegor de arbetar tillsammans med genom 

en individualistisk strategi.  

I arbetslivet löper två kollektiva system: ett kvinnligt och ett manligt. Det kvinnliga kollektiva 

systemet kritiseras och förlöjligas ofta av det manliga kollektivet. När det kvinnliga 

kollektivet agerar aktiveras det traditionella könsmaktssystemet. Kvinnor har tre typer av 

anpassningsstrategier. Den första är ”individualisten” där kvinnan känner att hon är orsaken 
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till att det inte fungerar och att hon inte klarar av sin roll som chef. Den andra strategin är när 

kvinnor menar att strukturen är begränsad och att de särbehandlas på grund av att de är 

kvinnor. Den tredje strategin är att kvinnor bildar en grupp och får en tydlig kollektiv 

identitet. De kvinnliga ledarna uppfattas som utmanande av den existerande normen i 

huvudsak från männen men även från andra kvinnor (Berg 2000, s 12f).  

Begreppen kvinnligt ledarskap och kvinnlig ledarstil aktualiserar frågor om olikhet och likhet. 

I praktiken kan det tolkas som en biologisk egenskap och en inlärd brist, en inlärd fördel, en 

kulturell och social konstruktion. Olikheter beskrivs i termer som egenskaper eller 

erfarenheter är denna jämförelse problematisk då jämförelsen sker omedvetet och oftast på 

männens villkor (Höök 2001, s 39f).  

 

Pia Höök (2001, s 40) beskriver att kvinnligt ledarskap byggs upp som en gemensam bild av 

kommunikation, känslor, personliga relationer och lyhördhet. Hon beskriver Pringles studie 

där det konstateras att kvinnlig intuition kan vara en produkt av att kvinnor har mindre makt 

på arbetsplatsen. Detta bidrar till att männen inte behöver framställa en lyhördhet gentemot 

kvinnor  

Förväntningarna på att kvinnor i chefspositioner ska vara annorlunda än män har lett till två 

olika effekter. Den ena är att kvinnor begränsas eftersom att deras intresseområde har 

inringats utav kommunikation, relationer, känslor och intuition. Den andra är att de vågar 

prova på nya saker då arbetsplatsen saknar en praktisk erfarenhet utav kvinnor som chefer. 

Förväntningarna på något annorlunda gör att kvinnan kan påverka sin roll till något positivt 

(Höök 2001, s 40). 

Här nedan presenteras en sammanfattning av tidigare forskning i punktform och där av också 

några trådar som vi kan återkomma till längre fram i vår analys och diskussion: 

 Billing beskriver en valteori där kvinnan själv väljer att inte klättra i karriärstegen utan 

tar hand om sin familj istället. Hon beskriver även en bristteori som menar att det inte 

finns något motstånd, utan att det är chefsyrket som inte är tillräckligt attraktivt. 

 Solberg menar att familjen är ett hinder för karriären då chefsyrket tar mycket tid. En 

stöttande familj är en viktig förutsättning för att kvinnan ska lyckas göra karriär. 

 Cederberg och Olofsson beskriver att den bristande självkänslan bidrar till att kvinnor 

tvivlar på sin förmåga att vara chef. 
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 Muhonen beskriver att kvinnans uppväxt och familjesituation under uppväxten kan 

påverka kvinnans möjlighet att lyckas göra karriär. 

 Berg menar att kvinnor är mer plikttrogna både i arbete och sin familj, men känner sig 

delad i dessa två roller och därför väljer kvinnor att satsa på karriären när barnen blivit 

större och mer självständiga. 

 Höök menar att det finns förväntningar på att kvinnor i chefspositioner ska vara 

annorlunda än män, vilket kan vara både till kvinnans fördel och nackdel. 
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3 METOD 
 

Metod betyder vägen till målet och för att nå målet eller hjälpa någon annan till målet krävs 

kunskapen om vad målet är. Enligt Kvale och Brinkman (2009, s 120) bör ämnet klargöras 

och syftet bestämmas för att kunna avgöra vilka metoder som skall tillämpas på de olika 

stadierna fram till slutmålet.  

 

Uppsatsen kommer att tillämpa ett abduktivt tillvägagångssätt som ansats då vi använder 

empiri och tidigare forskning i växelbruk. I vår studie har vi valt att använda ett kvalitativt 

analyssätt för att få en fördjupad förståelse kring våra frågeställningar om kvinnligt ledarskap. 

Den kvalitativa analysmodellen inriktar sig på att beskriva verkligheten genom orddata så 

som språkliga utsagor, nedtecknade beskrivningar, inspelningar av intervjuer, observationer 

av händelser eller sociala samspel som inte analyseras statistiskt. Fördelen med kvalitativa 

undersökningar är att kunna ha en närhet till respondenten. Vi valde därför att välja bort 

kvantitativa metoder då vi bedömde att detta inte skulle ge en korrekt och fördjupad förståelse 

av våra frågeställningar (Fejes och Thornberg 2011<, s 18f). 

 

Vi har valt att arbeta utefter en hermeneutisk ansats, vilket innebär att vi har ett tolkande 

förhållningssätt. Denna tolkning kan förklaras som en spiral som på sin väg söker svar genom 

att gräva sig djupare ner i en förståelse (Westlund 2009, s 71). Det innebär att vi tolkar de 

enskilda delarna och utifrån dessa tolkningar relateras de olika delarna in i helheten (Kvale 

och Brinkman 2009, s 226). Genom att söka förståelse för kontexten och bakgrunden är vår 

målsättning att ge en trovärdighet och korrekt tolkning av studiens syfte.  Det empiriska 

materialet tolkas genom en hermeneutisk ansats som bygger på att studera, tolka, förstå och 

skapa en uppfattning. Hermeneutiken tillämpas ofta inom humanvetenskaper där människans 

upplevelser och tolkningar av meningar är det centrala temat (Kvale och Brinkmann 2009, s 

66; Widén 2011, s 138 ). 

I ett hermeneutiskt perspektiv är tolkningen av ett tema central, där fokus på meningar som 

söks och de frågor som ställs. Även begrepp som text och samtal är centrala delar i den 

hermeneutiska traditionen. Syftet med den hermeneutiska tolkningen är att skapa en 

gemensam förståelse av meningen i en text. När en intervju genomförs är meningen att 

respondentens uttalande har ett samband med deras kontext (Westlund 2011, s 66ff).  
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3.1 Datainsamlingsmetod 

Under uppsatsens löpande arbete har vi använt oss av tidigare forskning för att få svar på våra 

frågeställningar. Materialet har vi sökt på Örebro universitets bibliotek, Statistiska 

Centralbyrån (SCB), databaser som Liber och Google scholar.  

Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer genom färdiga intervjufrågor (se bilaga 

3). Genom dessa intervjuer får man i regel mer ”upptäckter” än ”kontrollerade” svar, då det 

ger en flexibilitet gällande ordningsföljd och följdfrågor. Frågorna var öppna för att låta 

respondenten utveckla sina svar och synpunkter (Dencome, 2011 s 234).  

Vid samtliga intervjutillfällen har vi använt oss av en intervjuguide för att få en god struktur 

genom intervjun. Med hjälp av universitetets inspelningstekniska utrustning har vi 

dokumenterat våra intervjuer. Innan vi genomförde intervjuerna testade vi våra frågor i en 

pilotstudie. Intervjuerna har varit ca 45–75 minuter långa. Genom inspelningarna har vi 

analyserat och lyssnat på vad som sägs och på så sätt fått en ökad insikt och förståelse i hur 

respondenten tänker och upplever sin situation. Fördelen med den semistrukturerade intervjun 

är att vi har haft en klar och tydlig intervjuguide med öppna frågor. Genom att tillämpa denna 

metod har respondenten fritt fått svara på frågorna utifrån en strukturerad form. En nackdel 

kan vara att vi som intervjuare inte har några tidigare erfarenheter av att hålla i intervjuer och 

därmed saknat rutin och detta kan ha påverka intervjuns helhet och kvalité (Dencombe, 2011 

s 234).  

Innan intervjuerna genomfördes sände vi ut förfrågningsbrev via mail till sex stycken 

respondenter och förklarade vårt syfte med uppsatsen (se bilaga 1). Vi fick svar från samtliga 

sex utskick och intervjuade fem av cheferna. Ett par dagar innan vi genomförde intervjuerna 

sände vi ett frågeformulär med 29 stycken frågor för att få en klarare bild över respondenterna 

(se bilaga 2). Fyra av fem chefer besvarade frågeformuläret innan vi träffades för att 

intervjuerna. Frågorna berörde till exempel tidigare chefserfarenheter, utbildningsnivå m.m. 

Vi valde att besöka deras arbetsplats för att se och uppleva deras arbetssituation lättare.  
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3.2 Urval 

Respondenterna fann vi i Handels Kammarens medlemsregister som är ett nätverk för 

företagare. I vårt arbete har vi val att inte särskilja mellan begreppen ledare och chef, eftersom 

respondenterna anser sig vara både ledare och chef. Vi valde att intervjua kvinnliga chefer 

från olika branscher för att få ta del av deras uppfattning. I vårt urval av intervjupersoner har 

vi uppsökt kvinnliga chefer för att få deras uppfattning på varför det finns få kvinnliga chefer 

i arbetslivet utifrån våra frågeställningar. De chefer vi intervjuat har personalansvar för ca 10 

– 200 personer. De har titlar som bankdirektör, regionchef, rektor, egenföretagare/VD och 

kontorschef. Respondenternas ålder, utbildningsnivå och civilstatus har varierat. Majoriteten 

av respondenterna har arbetat som chefer under stora delar av sitt liv. Vi upplevde att vi fick 

en god kontakt med våra respondenter och att de visat ett stort engagemang till att få delta i 

vårt arbete.  

 

3.3 Etiska överväganden 

 

Enligt Denscombe (2011) är en det viktigt att informera respondenterna om arbetets syfte. 

Kvale och Brinkman (2009) beskriver tre grundläggande kvaliteter som bör uppmärksammas 

vid genomförande av kvalitativa intervjuer: informerat samtycke, konfidentialitet och 

konsekvenser: 

 

 Informerat samtycke innebär att respondenterna informeras om intervjuns syfte, 

frivillighet att delta och hur informationen kommer att användas.  

 Konfidentialitet innebär att allt material som identifierar respondenten inte kommer att 

redovisas. Att ändra på namn och avidentifiera information är viktiga inslag av 

redovisningen. 

 Konsekvenser gäller för både respondenter och forskare. Forskaren måste fundera 

vilka effekter respondenten kan få för deltagandet.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (rev. 2011) finns det individskyddskrav som kan sammanfattas i fyra 

riktlinjer som forskare ska informera respondenterna om syftet: 
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 Informationskrav innebär att forskaren skall informera de berörda respondenterna om 

studiens syfte. 

 Samtyckeskravet innebär att respondenten har rätt att själva avgöra om de vill delta 

eller inte.  

 Konfidentialieteskravet innebär att forskaren besvarar informationen hemligt och 

sedan förstör materialet när studien är klar. 

 Nyttjandekravet innebär att information som studien kommit fram till får användas i 

forskningsändamål. 

 

De tillfrågade i vår studie har kontaktats genom mail och telefon för förfrågan att delta i vår 

studie. När respondenter väljer att frivilligt delta har de rätt att själva avgöra om och när de 

vill avbryta samarbetet (Kvale och Brinkman 2009, s 84ff). För att skapa en öppen atmosfär 

har vi informerat respondenterna om att det är frivilligt att delta och uppsatsens upplägg, syfte 

och att de är anonyma i uppsatsen. I resultatdelen har vi valt att benämna de fem kvinnliga 

cheferna med citaten 1, 2, 3, 4 och 5 för att på så sätt särskilja dem lättare och när det nämns 

namn kommer vi att ändra på det för att respondentens identitet inte ska identifieras. Vi har 

även informerat att det material som vi använt oss av såsom inspelningsfiler, svarsenkäter, 

transkribering kommer att förstöras senast tre månader efter att vår uppsats är opponerad och 

godkänd av ansvarig lärare.  

 

3.4 Validitet  

 

Syftet med uppsatsen har påverkat valet kring metod för att säkerställa att vi får rätt utfall i 

vår uppsats. I kvalitativa undersökningar är validitet beroende av vad man mäter och om detta 

är ut klarat i frågeställningen. Enligt Kvale och Brinkman (2009 s 270) är en vanlig kritik att 

forskningsintervjuer och dess resultat är ogiltiga därför att intervjupersonens redovisning kan 

vara oriktiga. För att minimera detta har vi informerat de intervjuade att sekretess råder kring 

deras personuppgifter, namn, företaget och organisationen de jobbar för. På så sätt har vi 

lyckas skapa en öppen atmosfär under intervjutillfällena och respondenterna har känt sig 

bekväma i sin situation. Fördelen med kvalitativa undersökningar är att ha en närhet till 

respondenten.  
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3.5 Generaliserbarhet 

 

Syftet med uppsatsen är inte att generalisera det resultat vi får fram av vår empiri, utan lyfta 

fram vad respektive intervjuperson har för syn på varför det finns så få kvinnliga chefer i 

arbetslivet. Genom att intervjua, analysera och tolka de kvinnliga chefernas utsagor kan vissa 

tendenser upptäckas och visa på riktningar där vår förhoppning är att skapa en ökad kunskap 

och förståelse av de värderingar och åsikter som har visats i studien. Studien hade även fått en 

större tyngd och en bredare tolkning av resultat om fler intervjuer utförts och kanske även 

resultatet hade blivit helt annat. Att vi enbart intervjuat fem kvinnliga chefer kan vi se som en 

svaghet i vår studie jämfört med om vi skulle ha intervjuat en större grupp med kvinnliga 

chefer. 

 

3.6 Analysmodell 

I analysen av empirin har vi valt att försöka finna samband mellan de olika kvinnliga 

chefernas svar i relation till våra frågeställningar. Ett mönster vi följt är att välja ut viktiga 

nyckelmeningar från respondenterna och analysera dem noggrant. När vi granskade 

meningarna försökte vi hela tiden se dem i deras sammanhang (Kvale och Brinkman 2009, s 

210ff). Vid bearbetning av intervjuerna valde vi att transkribera det insamlande materialet. 

Efter transkriberingen samlande vi in materialet och varje fråga delades upp och redovisades i 

tur och ordning. Detta gjorde vi för att se eventuella likheter och skillnader. Syftet var att 

tolka respondenternas svar utifrån våra frågeställningar. 

Genom bearbetning av materialet har det vuxit fram tre centrala begrepp; Hinder i karriären, 

Familj och Självkänsla. Med hjälp av dessa centrala begrepp kommer vi tolka och förstå de 

olika forskarnas uppfattningar om varför det är brist på kvinnliga chefer och besvara arbetets 

syfte och frågeställningar. Med hjälp av tidigare forskning (Berg, 2000; Billings, 2006; 

Cederberg och Olofsson, 1996; Höök, 2001; Muhonen, 1999; och Solberg, 1997), vill vi 

definiera dessa begrepp enligt följande. 
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3.6.1 Hinder i karriären  

 

Billing (2006) skriver om Marshalls bristteori där han menar att det inte finns något motstånd 

mot att kvinnor inte väljer karriären då chefsjobbet inte är tillräckligt attraktivt. Enligt Billing 

(2006) är ett hinder att kvinnor som vill bli chefer motarbetas av både män och kvinnor då de 

förväntas vara på ett visst sätt. Hon menar att en del forskare anser att det finns fördomar och 

förutfattade meningar om att ledare bör vara män och agera manligt. Solbergs (1997) 

uppfattning är att valet av partner kan vara avgörande för att få stöd i sin roll som chef. 

Cederberg och Olofsson (1996, s 62ff) visar i sin studie att chefer väljer en person som de 

känner igen sig själv i och därför ser män kvinnan som avvikande. Enlig författarna sägs 

kvinnor vara orationella, känslosamma, lättpåverkade, tankemässigt ostrukturerade och att 

detta skulle vara ett hinder i deras karriärsutveckling. Ofta upplever kvinnor att de inte får den 

respekt som krävs för att vara chef att detta skulle vara ett hinder att för nå en chefsposition. 

Berg (2000) påstår att kvinnor har olika anpassningsstrategier för att undvika hinder och passa 

in som chefer. I början av sin karriär är man likformig och ”följer” de manliga cheferna i 

deras ledarskap. När kvinnorna har avancerat i sin position ändrar de till en mer styrande 

strategi och försöker påverka de män de jobbar med genom att skapa en individuell relation.  

 

3.6.2 Familj 

 

Billing (2006) presenterar Wilsons valteori som menar att kvinnor inte väljer att klättra i 

karriärstegen utan värnar om familjen och att karriären kommer i andra hand. Även Bergs 

studier (2000) visar att arbetet kommer i andra hand under tiden barnen är små, men dessa 

studier visar också att kvinnor är mer plikttrogna såväl i arbetet som i familjen. Först när 

barnen blivit större och mer självständiga är det vanligt att kvinnan börjar satsa på sin egen 

karriär. 

 

Solberg (1997) menar att det är väldigt lite som tyder på att kvinnor uppfattar att familjen som 

ett hinder i deras karriär. Arbetet som chef är ofta tidskrävande och då är partnerns stöd 

viktig. Kanske är det valet av partner som blir avgörande om hon kommer att göra karriär och 

samtidigt känna sig tillfreds med sin livssituation. Solberg understryker vikten av att partnern 

ger kvinnan stöd och att det finns en fungerande logistik kring hemmet. 
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Muhonen (1999) menar att genom barnpsykologiska teorier har man sett att barndomen har 

påverkan på hur vi blir som vuxna. Studier visar att kvinnor som väljer ett mansdominerat 

yrke ofta har pappor med hög utbildning och kvalificerade yrken. Mammorna var antingen 

hemarbetande eller så hade de också valt att satsa på att göra en egen karriär. Föräldrarnas 

stöttning och uppmuntran har visat sig ha en stor påverkan på barnets egen karriärsutveckling. 

Det har visat sig vara vanligt att barn som är förstfödda eller enda barnet i familjen ofta tar 

ledarrollen i yrkeslivet. Detta kan bero på att föräldrarna behandlar den förstfödde som mer 

vuxen och där med ställer högre krav. 

 

3.6.3 Självkänsla 

 

Cederberg och Olofsson (1996) förklarar att det är på grund utav den bristande självkänslan 

som det är så få kvinnliga chefer i arbetslivet. En bristande självkänsla hindrar kvinnan från 

att våga klättra på karriärstegen. Deras studie visar på att kvinnor ofta tvivlar på sin egen 

förmåga och undervärderar sig själva jämförelse med män. Kvinnor behöver någon t.ex. en 

partner eller mentor som kan stötta dem till att tro på sig själva och våga ta steget att bli 

chefer.  

 

3.7 Transkribering 

 

Vi har tillämpat Kvale och Brinkmanns symboler gällande transkribering (2009, s 198).  

 

[ Ensam vänsterklammer anger den punkt där överlappning inleds. 

] Ensam högerklammer anger den punkt där en del av ordet avslutas i förhållande 

till en annan del. 

(.)   Liten paus inom eller mellan ord. 

:: Förlängning av omedelbart föregående ljud. Flera kolon anger 

ytterligare förlängning.  

Ord  Understruket anger någon form av betoning. 

ORD   Versaler anger särskilt höga ljud i förhållande till omgivande tal. 

( )   Anger oförmåga att höra vad som sägs. 

(( ))   Utskrivarens beskrivning snarare än utskriften. 
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Symbolerna har hjälpt oss att synliggöra olikheter och likheter i intervjuarnas svar då små 

detaljer kan vara avgörande och ge innebörden av en annan betydelse för uppsatsens 

slutresultat, där uppmärksamheten för detaljer kan ge betydelse för studiens resultat.  

Intervjuinspelningarna och symbolerna, vilket har varit ett viktigt verktyg för vår uppsats, har 

gett oss en ökad och bredare förståelse för ordens innebörd. Det har även hjälpt oss att lättare 

tolka respondenternas egna tankar och utsagor (Kvale och Brinkmann 2009).  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Hinder i karriären 

 

Flera av respondenterna säger att det inte upplever att det är brist på kvinnliga chefer, utan de 

upplever att det är väldigt jämställt bland de chefer som de möter ute i arbetslivet.  

”… jag har nog haft förmånen:: och varit i en bransch som är (.) äh:: väldigt jämlikt (.) man kanske 

inte tror det utifrån för det är mycket kostymfarbröder och killar (.) men det är väldigt jämlikt... (.) 

… så när man får frågor (.) så:: är det nog fantastiskt jämlikt och min högsta chef är kvinna, 

hennes chef är också kvinna och över mig är det ju:: regionchef och hon är kvinna och 

Sverigechefen  är kvinna …” (Respondent 2) 

Dock överensstämmer inte våra respondenters syn med den faktiska fördelningen mellan 

kvinnliga chefer i arbetslivet. Vi presenterade siffror från SCB 2008 (2010) då andelen 

kvinnliga chefer på hel- och deltid var 33%. 

Flertalet av respondenterna säger också att i det vardagliga arbetet ses inga direkta stora 

problem med att vara kvinna och chef, men att de stundtals kan uppleva motsättningar från 

män, då män lätt dras till varandra, håller ihop och skapar en sammanhållning. Kanske detta 

skulle kunna vara en anledning till att kvinnor inte lika lätt blir chefer.  

”… jo (.) men:: man ser ju på en del av mina manliga chefskollegor att de gärna håller ihop på nåt 

sätt (.) särskilt när det handlar om löneförhandling och rekrytering av ny personal (.) då:: kan man 

se att männen gärna håller ihop, män:: väljer gärna män. Det är vad jag uppfattar…” (Respondent 

4) 

Detta stödjs i Cederbergs och Olofssons (1996) studie då ledaren gärna väljer en person som 

han känner en likhet med och då leder det oftast till att män väljer män och kvinnan ses som 

avvikande och får en känsla av utanförskap. Vi ser även att kvinnor väljer kvinnor då flera av 

våra respondenter har blivit rekryterade av kvinnliga chefer, de kvinnliga cheferna har 

uppmuntrat och stöttat dem under deras utveckling. 

”… jag fick en projektanställning och sen blev jag erbjuden en mer varaktig tjänst (.) och den då 

varande:: chefen där (.) som för övrigt är en jätte (.) fortfarande en förebild för mig och någon 

form av mentor för mig (.) HON såg tidigt att (.) ah:: hennes uppfattning var att jag hade eh:: 

medarbetaregenskaper. Hon började stötta och uppmuntra mig att satsa på det och gav mig också 

ganska så tidigt möjligheter till ledarroller där (.) jag tror att jag var 26 år gammal när jag (.) blev 

vikarierade chef för henne…” (Respondent 3) 
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Flertalet av respondenterna upplever även vid enstaka tillfällen i sitt yrkesliv att de inte får sin 

röst hörd på samma sätt som män i viktiga beslut. Respondent 3 upplevde att möten och 

sammanträden hade en manlig jargong, men under tidens gång fick hon en plats i ”gänget” 

och stämningen blev mer jämlik. Hon upplevde det som en förutsättning för att kunna arbeta, 

men menar att alla män inte är lika lyhörda och toleranta som hennes manliga arbetskamrater.   

”… i början var det en manlig jargong (.) det var:: jo men det var tydligt (.) sen (.) ja:: jag vet inte 

det liksom försvann. Jag tror att:: de kände av att det kom in en annan:: rollfigur i gänget, 

((skratt))” (Respondent 3)  

Respondent 1 hade tidigare arbetat som chef i en ”typisk” manlig bransch som chef och 

berättade att hon inte kunde känna något hinder i att hon var kvinna och jobba tillsammans 

med män. Hon anpassade sig till den manliga jargong som rådde på företaget och tyckte det 

var ok. 

”Jag satt i:: ledningsgrupper där det bara var män och jag (.) då var det en självklarhet (.) då (.) 

som det var (.) det var inget konstigt (.) det var inte så att jag vek mig då:: , men då var det ju 

liksom en  (.) manlig jargong och en:: manlig stämning och jag kunde aktiviteterna som då var (.)  

det var liksom hockey, det var golf och:: det här (.) med sånt här manligt då…” (Respondent 1) 

Berg (2000) menar att kvinnor har olika anpassningsstrategier som de tillämpar för att bli 

accepterade och passa in som chefer. I början av karriären ser kvinnor männen som 

normgivare och anpassar sig genom att vara avvaktande, för att senare ändra strategi och 

istället påverka männen de jobbar med. 

”… ja minns:: i början när jag blev chef då:: blev det så att man fick känna av stämning och koder, 

jag försökte anpassa mig och smälta in (.) man:: kan inte klampa in hur som helst (.) nej det är inte 

bra…” (respondent 5) 

Några av respondenterna beskriver att kvinnor inte vill uppfattas som att de ”går förbi” och 

får en högre status än sin man i karriären. Männen kan då känna sig i underläge och inte 

acceptera att han blivit passerad i sin karriär, vilket i sin tur kan bli ett hinder för kvinnan. 

Respondenterna upplever att de har fått ett stort stöd i sin karriär av sin partner och de kunnat 

utvecklas till bra chefer. Muhonen (1999) beskriver att en viktig del när kvinnor väljer att 

göra karriär är att hon gör det relativt underordnad sin partner. För att få sin kvinnlighet 

uppskattad är det viktigt att hon har en partner som har högre utbildning och högre yrke.  
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Flertalet av respondenterna ser sig som ”lyckligt lottade” då de har partners som backar upp 

för dem, vilket de anser inte är självklart i många relationer. Detta kan vara en anledning till 

att de trivs och är framgångsrika i sina chefstjänster. 

”… ja::(.) jag tror faktiskt att det kan vara så (.) Jag har levt i en relation där vi stöttat varandra. 

Ibland är det den ena som lägger tid på jobbet och ibland den andra. Ibland tjänar jag mer än 

honom och bland tjänar han mer än mig…” (Respondent 5) 

En förutsättning för att lyckas som chef är stödet från sin partner, då chefsjobbet kräver 

mycket tid och engagemang. Solberg (1997) beskriver att det är ett viktigt och avgörande stöd 

om kvinnan ska göra karriär och känna sig tillfredsställd. Hon menar att inställningen hos 

kvinnliga chefers partner är särskilt betydelsefullt, då chefsjobbet är ensamt och man har 

behov att ventilera sina tankar med någon. 

”… min man ställer upp på mig och mitt jobb till 100%, aldrig några problem…”(Respondent 4) 

”… ja:: tror det underlättar väsentligt om man har någon att bolla saker med (.) ja:: man måste ha 

det som chef för att orka…” (Respondent 5)  

Sammanfattningsvis kan det sägas att flertalet av respondenterna inte upplever att det är 

någon större brist och ojämnfördelning könsfördelning på kvinnliga chefer i arbetslivet. De 

blev förvånade över de uppgifter vi berättade för dem från SCB (2010) som visar den stora 

skillnaden mellan fördelningen av manliga och kvinnliga chefer. Flera av respondenterna 

upplever inte generellt att det är några problem att vara chef och kvinna.  

Respondenterna har ibland upplevt att männen lätt skapar en samhörighet mellan dem och att 

detta skulle medföra att kvinnorna kan ha det svårare att komma in i gemenskapen och 

sammanhållningen på arbetsplatsen. Detta kan leda till att kvinnor har svårare att bli chefer, 

då män ofta väljer män enligt tidigare forskning (Cederbergs och Olofssons, 1996). För att 

hantera eventuella hinder i sin karriär har kvinnan en anpassningsstrategi som handlar om att i 

början av sin chefstjänst följa sina manliga kollegor för att sedan när man avancerat skapa en 

individuell relation med männen och bli mer styrande i sitt ledarskap. Några av 

respondenterna vill inte upplevas som de ”går förbi” männen i karriären att detta skulle kunna 

tänkas vara ett hinder för henne i karriären. Flertalet av respondenterna upplever att stödet 

från sin partner är viktigt för att lyckas med sitt arbete som chef. Enligt Solberg (1997) är 

detta viktigt och ett avgörande stöd. 
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4.2 Familj 

 

Våra respondenter ser inte några hinder med att kombinera familjeliv med arbetsliv. Flera av 

respondenterna tycker att det är viktigt att de och partnern hjälps åt med att ta hand om 

familjen och hemmet. Även föräldrarnas stöttning med barnpassning är viktig om båda satsar 

på sin egen karriär.  

”… vi backar upp varandra i våra jobb. Min man har också ett krävande jobb och det tror jag varit 

en fördel för oss. Han liksom förstår mig och jag honom. Sen har vi mina föräldrar som hjälper oss 

mycket (.) ja, utan dem skulle det nog inte gått….” (Respondent 3) 

Tre av respondenterna har vuxit upp i familjer där båda föräldrarna varit yrkesarbetande och 

där flertalet av föräldrarna haft chefstjänster. Detta kan ha påverkat dem redan från uppväxten 

genom att se det som något naturligt att kunna kombinera familj med en chefstjänst. Enligt 

Muhonen (1999) finns det studier som visar att kvinnor som väljer ett mer mansdominerande 

yrke ofta har en pappa med hög utbildning och kvalificerade yrken. Även mammans 

utbildning och yrkesval kan ha påverkat döttrarnas karriärsinriktning. Flera av respondenterna 

har även blivit uppmuntrade av sina föräldrar att satsa på sin karriär vilket kan ha påverkat 

dem till att bli chefer.  

”... pappa var väldigt mån:: om att jag skulle bli lärare, han själv har gått den långa vägen från 

lärare till rektor och jag har följt hans spår. Läraryrket tyckte han var viktigt…” (Respondenten 5) 

”… pappa var ekonomidirektör och mamma var chef för en typ dagcentral, men jag vet inte om de 

hade någon talan över mina karriärsval ((skratt))…” (Respondent 4) 

Två av respondenterna hade en pappa som satsade allt på karriären och en mamma som 

antingen var hemmafru eller dagmamma. Dessa två mammor var hemma under tiden som 

barnen var små och började arbeta först när barnen var stora, det tror vi har bidragit till att 

dessa två respondenter har fått en stabil grund under sin barndom. 

Några av våra respondenter valde att jobba deltid under tiden som barnen var små, för att 

senare satsa på sin karriär när barnen blivit lite äldre och då fick deras partner ta över 

huvudansvaret för familjen. 
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”… valet var att man fick förfrågan om att söka dem:: här:: chefsjobben (.) då var det första gången 

som jag gick upp på heltid (.) och det var ju ett gemensamt beslut men då:: var de tio år (.) de var ju 

stora (.) så det är förmån att få vara hemma en dag i veckan ända ditt (.) men då var det ett beslut att 

ska jag ta det här som måste ”Göran” backa lite… (.) …då var det ett beslut att är det så att dem är 

sjuka eller någonting (.) då har han första tjing på det…” (Respondent 2) 

Respondent 2 jobbade deltid under tiden som barnen var små och satsade på sin egen karriär 

när barnen hade blivit äldre och mer självständiga. Det kan ha lett till att barnet påverkats att 

gå efter sina föräldrars karriärsval. 

 ”… eh:: jag tror att jag har påverkat äldsta sonen en del (.) för att han (.) eh:: han går på 

handelsgymnasiet och läser ledarskap där (.) affärsjuridik och ledarskap och eh:: han har nog eh:: 

jag har nog visat honom att det är (.) m::öjligt att bli relativt ah:: hög chef eller vad man ska säga 

eh:: (.) utan att ha pluggat jättemycket…” (Respondent 2) 

Detta visar på att även några av våra respondenter har påverkat sina barn att bli ledare och 

göra en karriär i framtiden. Enligt Muhonen (1999) har både mammans och pappans 

utbildning och yrkesval en påverkan på barnen.  

Berg (2000) berättar i tidigare studier att kvinnor är plikttrogna i både sitt arbete och familj. 

Flera kvinnor väljer att antingen jobba mindre eller vara hemma under tiden som barnen är 

små och satsar först på sin egen karriär när barnen har blivit större och mer självständiga.  

”… nu måste jag lära mig det här:: och he:: fruktansvärt ambitiös är jag och he:: (.) så där hade vi 

en överenskommelse som jag tycker har funkat (.) väldigt, väldigt, bra för vi har bara varan…” 

(Respondent 2) 

Enligt respondent 5 var en av anledningen till bristen av kvinnliga chefer i arbetslivet att 

många kvinnor generellt hellre satsar på en sak och då går ofta familjen före karriären, medan 

männen lättare kan kombinera familjeliv och chefskap.  

”… visst var:: det tufft när barnen var stora (.) då kände jag att min karriär (.) karriär låter lite 

högfärdigt, men min tid kommer i arbetslivet, ja:: får ta en sak i taget, det är vad jag brukar säga 

till mina vuxna barn som jobbar och har småbarn…” (Respondent 5) 

Respondent 4 drog en intressant parallell att unga tonårsflickor ofta överger sin hobby till 

förmån för sin pojkvän, medan pojkvännen oftast kombinerar både sin hobby och flickvän 

lättare. Detta kanske kan kopplas till varför män lättare kan kombinera familj och chefskap 

och vice versa.   
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”… jo::(.) men till exempel tonårsflickor (.) de satsar hela sitt liv på sin häst. Det är hästen och 

stallet som gäller (.) sen kommer pojkvännen (.) och då helt plötsligt lämnar man sitt hästintresse 

medan killen fortsätter meka med sin Volvo (.) jag tror att många kvinnor tycker de är svårt att 

kombinera chefskap och familj…” (Respondent 4) 

Enligt Billing (2006) finns det en bild av att kvinnorna ska sköta hemmet och att det är svårt 

att kombinera detta med att samtidigt vara chef. Denna bild håller på att ”suddas ut” då en stor 

del av den ”nya” arbetskraften och generationen idag delar på ansvaret för hushållssysslor och 

ansvar för barn. Detta stödjer även tidigare forskning kring Wilsons valteori där kvinnan 

väljer att inte kombinera karriär och fritid trots att de är kvalificerade för jobbet. Flera 

respondenter berättade att de upplever att det börjar bli mer vanligt att män väljer att vara 

hemma med sina barn under föräldraledigheten. 

”… vi har killar i trettiofemårsåldern (.) två stycken nu, som är pappalediga…(.) …. De är 

pappalediga deltid i ett år och får till det…” (Respondent 2) 

Sammanfattningsvis ser inte våra respondenter några hinder med att kombinera familjeliv 

med arbetsliv. Flera respondenter anser att det är viktigt att de tillsammans med sin partner 

hjälps åt med att ta hand om familjen och hemmet. Föräldrarnas stöttning är även 

betydelsefull för kvinnans karriär. Solberg menar att ett stöd av sin familj är viktigt för att 

lyckas i sin karriär.  

Flera av respondenterna har vuxit upp i familjer där båda föräldrarna har haft chefstjänster 

och detta kan ha påverkat dem till att kunna kombinera familj och en chefstjänst.  Enligt Berg 

finns en bild att kvinnor skall sköta hemmet och att det är svårt att kombinera detta och vara 

chef samtidigt. Enligt flera av våra respondenter håller den bilden på att ”suddas ut” då den 

”nya” generationen idag delar mer på ansvaret kring hushållsarbetet och ansvar för barn.   

 

4.3 Självkänsla 

 

En anledning till att kvinnor inte är representerade i samma utsträckning som män kan vara att 

kvinnorna inte tror på att de kan klara av att vara chefer. Respondent 1 förvånades över ett 

flertal unga kvinnor som hon träffat genom åren under anställningsintervjuer. De har haft 

tydliga ledaregenskaper, men inte alls varit medvetna om sina ledartalanger. När de sedan 

blev tillfrågade om de kunde tänkas bli chefer i framtiden blev de mycket förvånade och 
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osäkra inför detta. Kvinnorna konfronterades då och respondent 1 fick ofta till svar att de 

kände en dålig tillit till sin egen kompetens och förmåga att bli chef. 

 

”… Ja, men (.) jag har intervjuat flera unga tjejer (.) å:: (.) å:: och jag blir lika förvånad varje gång 

(.) tydligt ser jag deras ledaregenskaper och frågar om de kan tänka sig att i framtiden bli chefer (.) 

de:: blir så:: förvånade över att jag ställer frågan (.) och så säger de ja:: kanske det (.) jag har ju 

tränat barn i gymnastik och det tyckte jag var roligt…” (respondent 1) 

 

En av respondenterna återkopplar själv till osäkerheten hon upplevde när hon blev tillfrågad 

att bli chef på sitt arbete. Hon var ung och nyutbildad men hennes kvinnliga chef såg snabbt 

att hon hade god potential att bli chef.  

 

”... ja, blev tillfrågad att bli chef som nyanställd och ny exad från högskolan. Pang så skulle jag 

bli chef, kände mig lite osäker (.) jag menar (.) där skulle jag komma som en liten ung flicka på 26 

år och chefa över personer som jobbat där i 20-25 år, då:: (.) då:: kände jag mig lite osäker i min 

roll…” (Respondent 3) 

 

Detta kopplar vi till att kvinnor kan tänkas ha sämre självkänsla än män och att det skulle 

kunna vara en anledning till bristen av kvinnliga chefer. Flertalet av respondenterna hade 

själva blivit befordrade till att bli chefer av andra chefer och fått ett mycket bra stöd och 

handledning av dem då de själva upplevde sig oerfarna som nytillsatta chefer och en bristande 

tillit i sitt ledarskap  

 

”… jag fick så bra stöd från min chef som lyfte upp mig och gjorde min till chef. Hade jag inte 

haft hennes stöd (.) då hade jag nog inte (.) då hade jag nog inte hoppat på chefsrollen…” 

(respondent 3)  

 

Flera av respondenterna upplever att män redan i tidig ålder har målet klart att de ska bli 

chefer och att kvinnor inte har målet lika klart som männen. 

 

”… jo men:: män (.) jag menar de säger (.) rakt ut att jag skall bli chef medans kvinnan inte direkt 

säger det rakt ut, mycket för de inte tror på sig själva. Killar de:: tror:: mer på sig själva både på 

gott (.) och ont…” (respondent 5) 

 

Cederberg och Olofsson (1996, s 88) skriver att ett av skälen till att kvinnor inte är lika 

representerade som chefer är bland annat att de anses ha sämre självkänsla och genom detta 
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hämmar en kvinna i sin karriärsplanering. Deras studie visar att som kvinna tvivlar man på sin 

egen förmåga, kapacitet och snarare undervärderar sig själv i jämförelse med män. Författarna 

menar att män i större utsträckning har ett bättre självförtroende. Flera av våra respondenter 

hade inte vågat tagit steget till att bli chef om inte chefen eller kollegorna hade stöttat och 

uppmuntrat dem till att söka tjänsten. 

 

”… under ett år (.) så var jag klar som rådgivare:: (.) precis då vart det ett chefsjobb ledigt (.) eh:: 

och fick frågan om (.) från både personal och andra chefer om inte jag skulle söka (.) och det hade 

aldrig kommit på tanken om:: inte någon hade på något:: sätt hade kittlat lite…” (Respondent 2) 

 

Flertalet av respondenterna rekommenderar kvinnliga chefer att skaffa ett stort och brett 

kontaktnät av yrkeskunniga personer för att på så sätt stärka sin kompetens och självkänsla. 

De underströk även vikten av att skaffa sig en rutinerad och erfaren chefsmentor för att 

mogna och utvecklas i sin kvinnliga chefsroll.  

 

”… skaffa dig ett stort och pålitligt kontaktnät (.) ägna tid åt nätverket (.) det är jätte viktigt (.) hä:: 

arbetet som chef är tufft och::(.) du måste ha ett stöd (.) en erfaren person som du känner tillit till 

(.) det är:: viktigt för att känna dig trygg. Och när du känner dig trygg kommer du att våga växa 

som chef”… (respondent 5)      

 

Ett par av respondenterna säger även att de vid enstaka tillfällen upplevt att deras självkänsla 

blivit svag på grund av att de känt sig överkörda av män och att deras åsikter inte blivit tagna 

på allvar och då börjat tvivla på sin chefsroll. Denna upplevelse stödjer även Cederbergs och 

Olofssons (1996) beskrivning att kvinnor anses ha en sämre självkänsla och tvivlar på sin 

egen förmåga och undervärderar sig själv i jämförelse med män. 

 

”… det är inte ofta jag blir arg, och det är inte ofta det händer, säg:: (.) ett par gånger under mitt 

yrkes liv, men jag har känt att:: som sagt att:: män inte lyssnat på mig utan bara kör på (.) De:: kör 

över mig (.) det har känts så:: och det är inte kul, jag blir så ARG, oj nu börjar jag komma upp i 

varv…” (Respondent 5) 

 

Detta får stöd av Cederbergs och Olofssons (1996) forskning att kvinnliga ledare inte får den 

respekt som krävs för en chefstjänst, och att männen ofta har en fel bild av kvinnors kapacitet. 

De menar även att kvinnliga chefer sägs vara orationella i sina arbetsuppgifter och att de är 

ostrukturerade.  



 25 

Sammanfattningsvis går det att säga att kvinnor inte tror sig klara av att vara chef och många 

kvinnor inte är medvetna om sina ledar talanger på grund av sin svaga självkänsla. Flertalet av 

respondenterna tycker sig se att män redan från unga år vet vad de vill bli när de blev stora 

och på så sätt valt att satsa tidigt på sin karriär. Detta bekräftar Cederbergs och Olofssons 

(1996) teori där de anser att kvinnor har sämre självkänsla vilket skulle hämma dem i 

kvinnornas karriärsutveckling. Kvinnorna tvivlar på sin förmåga, kapacitet och undervärderar 

sig själva i jämförelse med männen. De menar även att män har en skev bild utav kvinnliga 

chefer, då män tycker att kvinnor är ostrukturerade och orationella i sitt arbete. 

 

En av respondenterna drar en parallell till unga tonårstjejer som överger sina fritidsintressen 

så fort de skaffar en pojkvän. Detta tolkar vi att kvinnor är plikttrogen i sitt arbete, men enligt 

Berg (2000) prioriterar kvinnor i slutänden en sak och väljer då oftast familjen förre sin 

karriär. 

 

Respondenterna rekommenderar andra kvinnor till att ha ett stort och brett kontaktnät av 

yrkeskunniga personer. De rekommenderar även att ha en mentor som de kan rådfråga och 

därmed växa i sin chefsroll. Flera respondenter tror inte att de hade varit chefer om inte en 

tidigare chef eller partner hade uppmuntrat dem och stöttat dem att bli chefer. Ett par av 

respondenterna rekommenderar även att ha en rutinerad mentor som stöd i sin chefroll.  
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5 DISKUSSION 
 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att klargöra varför kvinnliga chefer inte är representerade i samma 

omfattning som manliga chefer i arbetslivet. Med utgångspunkt av våra tre begrepp; Hinder i 

karriären, Familj, Självkänsla har vi försökt besvara våra frågeställningar utifrån vad vi 

framkommit efter genomförd analys genom teori, empiri och våra egna reflektioner. Kapitlet 

avslutas med tankar kring vidare forskning och slutord. 

 

Utifrån våra intervjuer med de fem kvinnliga cheferna kan vi konstatera att en kvinnlig chef 

bör veta sina mål, stå upp för sina åsikter, våga möta problem och våga fatta svåra beslut. Alla 

våra respondenter har gjort paralleller mellan att vara chef och ledare. Flera av respondenterna 

er att det finns skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap. Skillnader generellt är att 

kvinnliga ledare kan ha en lägre självkänsla, är måna om att personalen mår bra, ställer sig 

positiva till att kombinera familj och chefskap och att partnern ses som ett bra stöd i sin 

chefstjänst. Samtidigt anser flera av respondenterna att skillnaderna är lika mycket kön som 

individrelaterat. 

 

Vår uppfattning efter våra genomförda intervjuer är att det inte finns ett misslyckande till att 

inte bli chef utan att de kvinnliga chefer vi träffat blev chefer av olika tillfälligheter. De skulle 

kunna tänka sig andra utmaningar i sitt yrke och att det nödvändigtvis inte behöver vara en 

chefstjänst. De ser inte sin chefsroll som mer prestigefyllt än någon annan befattning på 

arbetsplatsen.  

 

5.1.1 Hinder i karriären 

 

Efter att ha genomfört vår studie kan vi konstatera att kvinnorna vi intervjuat inte upplever att 

det är någon större skillnad på antalet kvinnliga och manliga chefer i arbetslivet. Kvinnorna 

blev lite förvånade när vi presenterade SCB:s (2010) siffor från 2008 då andelen kvinnliga 

chefer endast var 33% då de hade en annan uppfattning om att det var en mycket jämnare 

fördelning mellan könen. 
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De respondenter vi intervjuat ser inte några problem med att vara kvinna och chef utan 

upplever att de generellt får ett bra bemötande av både manliga och kvinnliga kollegor. Vid 

enstaka tillfällen har de känt att män håller ihop i en homosocial gemenskap och att de då 

känner ett utanförskap då deras röst inte blir hörd. Vi upplever även genom respondenterna att 

när fler män är representerade tillsammans skapas lätt en manlig jargong, men att den avtar 

när kvinnan blir accepterad i gruppen.  

 

Enligt forskning (Berg 2000) tar kvinnor hjälp av anpassningsstrategier som innebär att 

kvinnan först anpassar sig efter mannens ledarskap för att sedan när man avancerat i sin tjänst, 

hålla en styrande strategi och skapa en individuell relation till männen. I vår forskning tolkar 

vi att det kan finnas ett motstånd mot kvinnor att bli chefer men även att de är de själva som 

väljer bort en karriär, då kvinnan prioriterar sin familj, partner och sina vänner i första hand. 

Detta kan vara en av förklaringarna till att det är så få kvinnliga chefer i arbetslivet och att 

bristen på sin egen självkänsla kan vara ett hinder att våga ta steget att bli chef.  

 

En annan tolkning är att det råder en viss återhållsamhet och att en del kvinnor inte vågar eller 

vill gå ”förbi” mannen och få en högre status än männen och att detta skulle vara ett hinder 

för dem. En viktig betydelsefull aspekt för att kunna bli en framgångsrik kvinnlig chef är att 

känna stöd från sin familj, vänner och allra mest från sin partner.       

 

5.1.2 Familj 

 

Våra respondenter såg inga hinder i att kombinera familjeliv med arbetsliv. De uttryckte 

vikten av att tillsammans med sin partner hjälpas åt med hemmets sysslor och ta hand om 

barnen. Även föräldrarnas stöttning har varit och är till stor hjälp för flera av respondenterna. 

I de fall då både kvinnan och hennes partners har satsat på karriären när barnen är små har 

föräldrarna och svärföräldrar gått in och avlastat som barnvakter, vilket har varit 

betydelsefullt för dem båda.  

 

Vi har sett ett mönster då flertalet av respondenterna har satsat på sin karriär först när barnen 

har blivit äldre och då tagit steget att bli chefer. Vi ser att det är viktigt för kvinnor att känna 

sig tillfreds med sitt familjeliv, för att sedan kunna satsa på sin karriär. Vi tolkar att om en 

stadig grund i form av ett fungerande privatliv finns är det lättare att fokusera på sin karriär.  
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En intressant tolkning vi gjort är att under alla våra respondenters barndom hade de pappor 

som var mitt i sin karriär. Vi tror att det kan ha påverkat kvinnorna och att det inte är en 

slump att alla fem respondenter råkat ha pappor som satsar på sin karriär.  

 

Vissa av respondenterna hade även mammor som också satsade på sin karriär och det tror vi 

kan ha vi påverkat våra respondenter undermedvetet till att vara målmedvetna och att det då 

har varit naturligt att satsa på sin egen karriär. De andra respondenterna hade mammor som 

antingen var hemmafruar eller dagmammor. Det tror vi kan ha bidragit till att kvinnorna fick 

en stabil grund och uppväxt, vilket resulterat i en god självkänsla. Flera av respondenterna 

utryckte att de hade gått sin egen väg och att de sällan rådfrågade sina föräldrar, men känt 

föräldrarnas stöd. Vi tror att genom deras stadiga uppväxt har bidragit till att ge dem ett starkt 

självförtroende. Vi har även sett att flera av respondenterna i sin tur har påverkat sina barn 

genom att de har gjort karriär. En respondent uttrycker att hon har påverkat sin äldsta son, 

som nu läser arbetspedagogik och ledarskap. Hon tror sig visat honom att det går att göra 

karriär utan att ha en akademisk examen. Hon jobbade även mindre under tiden som barnen 

var små. Det ser vi som något positivt då familjen kan ha en viktig påverkan på barnens 

framtid.  

 

Enligt en respondent kunde en anledning till att det är så få kvinnliga chefer i arbetslivet vara 

att kvinnor väljer att satsa på en sak åt gången när det gäller karriären och familjen. Det tror vi 

kan stämma bra då flera av våra respondenter har satsat på sin karriär när barnen blivit äldre. 

Respondenten gav oss ett exempel på att många tonårsflickor som ägnat stora delar av sin 

fritid åt sina intressen som t.ex. hästar och helt plötsligt lämnat sitt intresse när det kommer en 

pojkvän in i bilden och ägnat sig helt åt honom, medan pojkvännen lyckas hålla fast vid sitt 

fritidsintresse. Vi kan se kopplingar till detta i vår studie då många kvinnor lätt går in för 

något och gör det då helhjärtat. Vi ser även en koppling till detta i tidigare forskning (Berg 

2000, Billing 2006 och Muhonen 1999) att kvinnor ofta prioriterar familjen före sin karriär. 

 

Bilden av att kvinnan enbart ska ta hand om familjen håller på att försvinna enligt 

respondenterna. Flera av våra respondenter upplever att fler män på deras arbetsplatser väljer 

att ta ut stora delar av föräldraledigheten. Det ser vi som något positivt för att då skapa en 

jämställdhet i familjen men även i arbetslivet. Detta skulle kunna bidra till att öka kvinnans 

roll som chef då flera av våra respondenter menar att det kan vara svårt att kombinera en 

cheftjänst och vara föräldraledig. 
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5.1.3 Självkänsla  

Flera av respondenternas uppfattning om varför det råder en brist på kvinnliga chefer i 

arbetslivet är att kvinnor tvivlar på sin förmåga att klara rollen som chef på grund av dålig 

självkänsla. En annan anledning kan vara att flera av de kvinnor våra respondenter träffat i 

bl.a. anställningsintervjuer inte alls varit medvetna om sina ledartalanger trots att 

respondenten bedömer henne som en potentiell ledare och skulle passa bra som chef.  När de 

får frågan om de i framtiden kan tänka sig att bli chef blir de ofta förvånade över frågan och 

tanken. Detta tolkar vi som att många kvinnor säkert skulle vara utmärka chefer, men på 

grund av en svag självkänsla ser man inte sig själv som en chef och tar därför inte chansen att 

prova på att vara chef. En av respondenterna berättar själv om sina egen erfarenheter från att 

ha varit anställd till att bli tillfråga att bli chef. Hon medger att hon blev förvånad och osäker 

inför chefsrollen, men tack vare en kvinnlig chef som uppmuntrade henne vågade hon ta 

steget att bli chef.   

Enligt respondenterna upplever kvinnor att de måste leva upp till dolda krav och 

förväntningar samt visa att de är tillräckligt duktiga i sina chefsroller. Dessa krav och 

förväntningar upplevs komma både från män och kvinnor. Vår reflektion och frågan vi ställer 

oss är om dessa krav verkligen finns i omgivningen eller om det är kvinnans egna svaga 

självkänsla som gör att de upplever detta eller kanske är det en kombination. För att få 

kvinnor att växa i sin chefsroll rekommenderar en av respondenterna att man skaffar sig ett 

stort och pålitliga nätverk och en mentor. En mentor som kan vägleda, ge goda råd, dela med 

sig av sina erfarenheter och få kvinnan att växa som chef. Vi tror att genom att växa och 

känna stöd från sin familj, partner, vänner och mentor går det att utveckla en ökad självkänsla.  

Två av respondenterna menar att män har generellt en bättre självkänsla och är mer framåt 

och talar ofta om att de kan tänka sig bli chef och att män redan i tidig ålder känner att de vill 

bli chef i jämfört med kvinnan. Vi tror att det kan finnas en sanning i detta, då det enligt 

forskning visar att männen tar för sig mer och att kvinnor då kan känna sig förbigångna i sin 

karriär.   
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5.2 Slutsats 

 

Denna studie har varit intressant och givande då vi har olika erfarenheter och kompletterat 

varandra under arbetets gång. Vi tagit del av varandras erfarenheter med utgångspunkt i 

studiens syfte. Redan innan studien påbörjades kände vi till att det var en ojämnfördelning av 

kvinnliga chefer i arbetslivet, men med denna studie har vi vidgat och ökat våra kunskaper 

kring ämnet. De slutsatser vi kan dra är att en del kvinnor väljer att inte bli chefer utan hellre 

väljer att lägga sin tid på familj, vänner och fritid. En del kvinnor skulle kunna tänka sig att 

bli chefer, men på grund av dålig självkänsla inte vågar ta steget att prova. För att lyckas som 

chef underlättar det om kvinnan har ett socialt nätverk i form av vänner, familj och en 

stödjande partner finns. Det som var mest förvånade i studien var den långsamma 

utvecklingen gällande fördelning mellan kvinnliga och manliga chefer i arbetslivet enligt 

SCB:s uppgifter. Vi tror även att en av anledningarna till att kvinnor inte vill bli chefer är det 

stora ansvaret som cheftjänsten innebär. Vår uppfattning är att ingen större förändring 

kommer ske om man inte skapar en bättre jämställdhet både i samhället och vid den enskilda 

arbetsplatsen. I den tidigare forskning vi presenterat i studien finns olika uppfattningar kring 

varför det är brist på kvinnliga chefer i arbetslivet.  

 

Vår slutsats är att samtliga presenterade teorier hänger samman och då inte enbart kan förlita 

sig på en teori och tro att den har det rätta svaret. Vi tror att den dåliga självkänslan bidrar till 

att kvinnor är hemma med barnen under en längre tid vilket leder till att kvinnorna på ett 

naturligt sätt kommer ifrån arbetslivet och gemenskapen, detta bidrar i sin tur till ett 

utanförskap. Först när barnen blivit äldre väljer kvinnan att koncentrera sig på sin karriär, då 

kvinnor gärna fokuserar på en sak åt gången. Vår uppfattning är också att det är lika mycket 

könsskillnader som individrelaterat hur man hanterar sin karriärsutveckling.   

 

 

5.3 Metoddiskussion 

 

Vi anser att denna studie både har styrkor och svagheter. En styrka är att vi har intervjuat 

kvinnliga chefer i olika branscher och därmed skapat en bredd och därmed fått med flera olika 

synvinklar och karriärshistorier som belyser våra frågeställningar. En svaghet är att vi hade 

kunnat bredda våra branscher ytterligare. En annan svaghet i studien var att ett par av 

respondenterna var lite obekväma inför att bli intervjuade och detta kan ha medfört att de 
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kände sig hämmade och att de inte svarat helt korrekt på våra frågor. Kvale och Brinkman 

(2009) beskriver intervjuandet som ett hantverk och där det är en konst att lära sig intervjua 

på ett bra sätt. Detta kan vara en svaghet då vi inte har någon längre erfarenhet av att intervjua 

personer.     

 

5.4 Förslag på vidare forskning 

 

Vi har under arbetets gång fått en hel del nya tankar och reflektioner kring ytterligare 

forskning kring kvinnligt ledarskap som vi tycker är intressant att forska vidare kring.  Det 

skulle vara intressant att göra en studie kring männens syn på kvinnligt ledarskap och få se 

deras syn på varför kvinnliga chefer är underrepresenterade i arbetslivet. Vi anser även att det 

skulle vara intressant att göra en studie om kvinnor som strävar efter att göra karriär, men som 

ännu inte lyckats samt undersöka vilka hinder de stöter på under sin karriärsresa. Även en 

studie om kvinnor som valt att sluta arbeta som chefer skulle vara intressant att genomföra. 

Där skulle vi undersöka varför de valde att sluta som chef och se om det var några utav vår 

studies förklaringar som var orsaken. 
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Bilaga 1 

Hej!     Datum 

 

Vi studerar på Örebro universitet och skriver en C-uppsats in ämnet kvinnligt ledarskap. 

Jag undrar om Ni skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju som är planerat till ca 1 

timme. 

Det handlar om frågor kring att vara kvinna och chef och vägen dit. 

 

Skulle den …….. alt. …….. passa dig?  

V i kommer i så fall ut till Er arbetsplats. 

 

Din kompetens och erfarenhet skulle vara till stor hjälp i vårt forskningsarbete 

 

Bekräfta gärna detta brev så snart du kan. 

 

Varma hälsningar 

 

Emil och Sandra 

 

Emils mobilnr:   

 

  



 

Bilaga 2      2012-03-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄGEN TILL KVINNLIGT LEDARSKAP 

 

 

 

Tack för att du vill vara med i vår intervju som handlar om kvinnligt ledarskap. Vi har några frågor 

som vi gärna skulle vilja få svar på innan vi ses. Besvara frågorna i formuläret genom kortfattade svar 

och/eller kryssa i det alternativ som passar bäst. Om du har några synpunkter, tillägg eller 

kommentarer på formuläret kan du framföra dem på sista sidan av formuläret. 

 

 

Tack för Din medverkan! 

 

 

 

 

 

Sandra Jäderqvist Emil Chandorkar 

Student  Student 

Tel.  Tel.  



 

 

1. Vilket år är du född?  

2. Vilket är ditt nuvarande civilstånd?  

3. I vilken omfattning arbetar du? Heltid, deltid?  

4. Hur stort är företaget där du arbetar?  

5. När började du arbeta här?  

6. Är du eller någon utav dina familjemedlemmar ägare eller delägare till   företaget?  

7. Vilken är din nuvarande befattning?  

8. Har det funnits kvinnor på den befattningen du har idag på ditt företag? 

☐ Ja 

☐ Nej 

8. När började du jobba med din nuvarande befattning?  

9. Hur många anställda ingår i ditt ansvarsområde?   

10. På vilken nivå skulle du placera dig själv på ditt företag/organisation?  

☐ Chef på toppnivå 

☐ Chef på mellan nivå 

☐ Chef på lägre nivå 

 

11. Hur många syskon har du och när är de födda?  

12. Vilken är din högsta utbildning? 

12. Vilken är/var din mors högsta utbildning?  

13. Vilken är/var din fars högsta utbildning?  

14. Vad arbetade dina föräldrar med under din barndom?  

15. Har någon av dina föräldrar avlidit? Vem? Hur gammal var du då?  

16. Vilka olika befattningar har du haft innan du fick din nuvarande yrkesposition? 

17. Hur rekryterades du till din nuvarande befattning?  

☐ Annons 



 

☐ Intern rekrytering 

☐ Personliga kontakter  

☐ Headhunting 

 

18. Vilken befattning har din partner?  

19. Vilken är din partners högsta utbildning?  

20. Hur gamla är dina barn och vilket kön har de? 

21. Vem tar huvudsakligen hand om hushållsarbetet hemma?  

22. Vem tar/tog huvudsakligen hand om barnen hemma hos dig?  

23. Tycker du att du och din partner har en jämn och rättvis fördelning på hushållssysslor och ”ansvar” 

mot Era barn. (VAB osv)  

24. Behöver dina föräldrar mycket stöd utav dig? 

25. Behöver din partners föräldrar mycket stöd utav dig?  

26. Hur ser könsfördelningen ut på ditt företag/organisation? Procent.  

27. Tillhör du någon kvinnoorganisation eller kvinnligt närverk? Vilka?  

28. Är du intresserad av frågor som gäller kvinnors ställning i samhället?  

29. Är du politiskt aktiv?  

 

 

Tack för Din medverkan! 

 

  



 

Bilaga 3 

1. Trivs du med din tjänst som chef?  

Varför valde du att bli chef? 

Har du stött på några hinder under din resa till att bli chef? 

Skulle du gjort ditt yrkesval och välja samma befattning om du viste det du vet idag? 

 

2. Har du gjort uppehåll under någon/några perioder? Hur länge? Varför?                                            

Har du varit föräldraledig i din nuvarande tjänst?   Hur länge?                                                                           

Hur var föräldradagarna fördelade mellan dig och din partner? 

3. Upplever du att kvinnor förväntas ha en större föräldrar roll än sina  manliga kollegor? I så 

fall, på vilket sätt och hur påverkar det kvinnans karriär möjligheter?                                                                                                                          

Har du som kvinnlig chef möt hinder i din karriär att du har familj och små  barn?  

 

4. Tror du att det generellt kan vara svårare för kvinnor att göra karriär och ha familj? varför?                                                                                                                                                               

Hur tycker du det är att kombinera familj och en chefstjänst?                                                            

Har du lätt att släppa tankarna på jobbet när du kommer hem och vice versa? 

 

5. I vilken utsträckning uppmuntrar din partner dig när det gäller ditt yrkesval? 

6. Hur tycker du att dina familjemedlemmar har stöttat dig i din yrkeskarriär?                                    

Har stödet gjort någon skillnad? 

7. Hur engagerade var dina föräldrar i sina yrkesliv? 

Hur engagerade var dina föräldrar i dina val av studier och karriärsval? 

Vilken relation har du till dina föräldrar nu och under din uppväxt? 

 

8. Vad är viktigt för dig när det gäller din karriärsutveckling?  

Hur ser du på din framtid inom ditt yrke?                                                                             

Vill du avancera dig ytterligare i din karriär?  

 

9. Vilka fördelar och nackdelar finns med din tjänst som chef?  

10. Har du känt dig orättvist behandlad i din tjänst på grund utav att du är kvinna?  

 

11. Vad tror du är anledningen till att det finns så få kvinnor i ledande  befattningar?  

 

12. Hur är din uppfattning av dina manliga kollegors syn på dig som kvinna och chef?  

Känner du stöd från dina manliga kollegor i din roll som chef?  

Känner du stöd från din chef i din roll som chef?                                                                       

Upplever du att du måste prestera mer och bättre för att du är kvinna mot  dina kollegor och 

chef?  

 

13. Vilka råd skulle du vilja ge en kvinna som vill bli chef?  

Tycker du att din röst blir lika hörd som en man vid t ex viktiga beslut i ditt arbete?  
 

 


