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SAMMANFATTNING 

Uppsatsens titel: Vi är inte i mål än- en studie av problematiken som kvinnor i ledande 
positioner upplever. 

Författare: Helena Klingborg och Johanna Flink 

Handledare: Olle Duhlin 

Examinator: Mikael Lundgren 

Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Kalmar 

Nyckelord: Karriärutveckling, karriärklättring, hinder, problematik, kvinnligt ledarskap 

Syfte: Syftet med denna forskning är att påvisa hur kvinnor i ledande positioner upplevt och 
lyckats hantera de hindren som finns kring kvinnligt chefskap. Vi ämnar även med denna 
forskning att inspirera genom att lyfta fram positiva exempel på kvinnor som lyckats klättra i 
karriären och på detta sätt också lyckats hitta vägar för att hantera dessa hinder. Följaktligen 
vill vi besvara; 

• Hur har de upplevt hindren och på vilket sätt har dessa kvinnor lyckats ta sig förbi 
dem?  

Metod: Vi har valt att använda oss utav en kvalitativ metod. Vi har i vår forskning intervjuat 
sju kvinnor som har delat med sig av sina personliga berättelser kring sin karriärresa. Då vi 
arbetade induktivt fann vi lämpliga teorier att knyta an till vårt arbete efter att resultaten från 
empirin hade samanställts. Dessa delar av forskningen har sedan analysterats och diskuterats 
kring.  

Empiri, teori och analys: Vi har i ett och samma kapitel sammanställt resultaten från 
intervjuerna, kopplat an dessa till lämplig teori samt presenterat en analys.  

Slutdiskussion: Vi har i detta avsnitt fört en djupare diskussion kring resultatet i kapitlet om 
empiri, teori och analys.  

Slutsats: Det finns en problematik kring kvinnors chefskap. Denna problematik kan handla 
om att man inte blir tagen på allvar, att kompetensen blir förbisedd och svårigheten i att 
kombinera familj och karriär. För att hantera dessa kompontenter är det viktigt att hitta stöd 
hos andra kollegor, i nätverk eller/och i familjen. Det är också viktigt att som kvinna vara 
medveten om att männens retorik skiljer sig från kvinnans och därmed anpassa sig efter den 
situationen som råder.   
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ABSTRACT 

Essay title: The goal has not been reached yet- a study concerning the complex of problems 
which female managers encounter. 

Authors: Helena Klingborg and Johanna Flink 

Advisor: Olle Duhlin 

Examiner: Mikael Lundgren 

Department: School of Business and economics at the Linnaeus University in Kalmar 

Keywords: Career development, career advancement, obstacles, female leadership 

The aim: The purpose with this essay is to portray how female managers have dealt with the 
complex of problems in managing obstacles that they have encountered. Furthermore, with 
this essay we want to inspire others by displaying positive and successful female managers 
who have managed to advance in their career and successfully overcoming different obstacles. 
The question that we wish to answer is: 

• What kind of obstacles have they encountered and in what way have these women 
been able to successfully handle those? 

Method: We have used a qualitative methodology in our essay. We have interviewed seven 
women who all have shared their personal story on their career advancement. Due to the fact 
that we were working with an inductive approach we were able to find suitable theories once 
the empiric material was put together. Furthermore, the empirical materials in association to 
the theories have then been analyzed.  

Empirics, theories and analyzes: In this chapter we have presented the empirical materials 
together with the theories after which we presented the analysis.  

Finishing discussion: We have in this chapter implemented a deeper discussion concerning 
the previous chapter. 

Conclusions: There is a complex of problems concerning female leadership. These obstacles 
are concerning the fact that women can experience problems in being taken seriously at work, 
their competence can be ignored and with the difficulty in combining family life with the 
career. In order to be able to manage these components it is important to seek collegial 
support in different networks and seek family support at home. It is also important for women 
to be aware of the differences in language between man and women which will result in the 
importance of adapting to these circumstances.  
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1. INLEDNING 

Inledningskapitlet initieras med en historik tillbakablick över hur kvinnors arbetssituation 

har sett ut från och med början av 1900- talet. Vi kommer i detta kapitel även att redogöra för 

debatten kring de eventuella hinder som kvinnor i dagens samhälle kan stöta på under sin 

karriärklättring och denna problemdiskussion kommer således mynna ut i vår frågeställning 

samt en formulering av syftet med denna uppsats.  

1.1 BAKGRUND 
 

Det är fel att påstå att kvinnor inte alltid har varit i arbete. Det har de, ända sedan början av 

vår tid. Kvinnans arbete har dock varit olik mannens då det främst har handlat om ett 

"osynligt" typ av arbete som syftar till omhändertagandet av hushållet samt uppfostran av 

barn (Nyberg 1993). Kvinnor har sedan långt tid tillbaka haft svårigheter med att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Det finns en historisk knuten aspekt kring kvinnor i arbete som går att 

koppla an till både religion och utbildningsinriktning. Till en början ansågs det vara kvinnans 

plikt och självklarhet gentemot sin man och sin familj att ta itu med sysslor som rörde 

hemmet och det tog lång tid innan denna uppfattning ifrågasattes och utmanades med nya 

idéer. När kvinnor i Sverige i högre utsträckning började ta sig ut i arbetslivet kring början av 

1900- talet var detta ofta på grund av att det fanns ett behov av kvinnors arbetskraft men även 

på grund av att kvinnor, ofta ogifta och ur lägre samhällsklasser, behövde möjligheten att 

kunna försörja sig själva (Wikander 2007). För att kunna försörja sig själva började fler och 

fler kvinnor skaffa sig ett arbete inom områden som tillexempel textil, administration och 

undervisning. På 1930-talet utvecklades en allt mer liberal inställning till att anställa kvinnor 

inom de ovan nämnda områdena och kring 1940- talet började även kvinnor som ingått 

äktenskap arbeta allt mer eftersom det då blev olagligt att efter giftermål avskeda kvinnor i 

arbete (Nyberg 1993). Trots att gifta kvinnor inte främst arbetade på grund av inkomstbehov, 

eftersom detta sköttes av mannen, blev det allt mer nödvändigt att sättas i arbete eftersom att 

det hade blivit en brist på arbetskraft inom kvinnoyrken1. Under 1970- talet började alltfler 

kvinnor utbilda sig inom den högre utbildningen men också expandera inom 

forskningsvärlden och här myntades även samlingsbegreppet ”women’s studies” vilket var 

namnet på en ny typ av forskning (Wahl 2011). Cirka tio år senare kom kvinnor även att inta 

tidigare omöjliga professioner för det kvinnliga könet så som medicin och juridik. 

                                                            
1 http://alltomjamstalldhet.se/?page_id=270 
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Under 1970- talet började fler och fler kvinnor ställa högre krav på arbetskvalitén och 

möjligheten till avancemang. Som en utveckling av detta började kvinnor som antar en 

position som mellanchef blir allt mer vanligare världen över samtidigt som antalet kvinnor i 

ännu högre positioner fortsätter att vara relativt marginell (Dimovski m.fl. 2010). För att 

styrka detta argument illustrerar Karin Lindell (2010) i sin artikel hur kvinnor på 

mellanchefsposter i Sverige år 2009 uppgick till 40 procent medan kvinnliga VD endast 

uppgick till ca 13 procent. Det verkar som att man är beredd att använda sig av kvinnorna till 

en viss gräns men att när den gränsen är nådd finns det svårigheter i att ta sig vidare om man 

som kvinna har högre ambitioner.  

 

Sedan början av 80- talet har kvinnor varit majoriteten av dem anställa inom den offentliga 

sektorn. Denna segregation verkar dock inte bara vara horisontell utan även vertikal. Under 

mitten av 1990- talet visade det sig att endast 22 procent av Sveriges 100 största företag hade 

en kvinna med i styrelsen. Det finns dock studier som visar att kvinnor inom 

kvinnodominerande yrken har svårare att klättra i karriären än de som verkar inom branscher 

där män är överrepresenterade. Det finns även studier som visar att det är hårdare konkurrens 

bland kvinnor som söker mellanchefspositioner än kvinnor som söker sig ännu högre upp i 

företag (Hultin 2003).  

 

Eftersom karriär länge har förknippats med mannens möjligheter inom arbetet utvecklades det 

därför enbart teorier kring karriärutvecklingsmöjligheter baserade på män (Powell 1993). 

Kvinnor och deras karriärutveckling började inte nämnas i forskningen fören på 1970- talet 

(Diamond 1987). Trots att kvinnor i allt större utsträckning har kommit att ta sig in på olika 

typer av arbetsområden är det ändå tydligt att arbetslivet präglas av traditionella manliga 

normer och värderingar. Dessa normer sätter standarden för de förväntningar som finns på 

olika typer av arbetsroller, exempelvis en chef. De typiska kvinnliga komponenterna som till 

exempel personliga karaktärsdrag, motivationsfaktorer samt beteendemönster motsvarar oftast 

inte de förväntningar som tillskrivs en ledare då detta envist associeras till manlighet. Det 

finns studier som visar att kvinnor som inte konsekvent beter sig utefter de normer och 

värderingar som tillskrivs en chef blir negativt bemötta både av samhället och av 

organisationen. Det kan vara så att underrepresentationen av kvinnor inom management 

handlar om det faktum att det är svårt för kvinnor att möta de krav som ställs på en sådan 

position (Eagly m.fl. 1994).    
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Det har tagit kvinnor en lång tid att komma dit vi är idag, utan att på något sätt hävda att 

situationen är fulländad eller optimal. Det finns i allra högsta grad fortfarande kvar 

konventionella åsikter om och kring arbetsmarknaden i form av skillnader i lön mellan 

kvinnor och män, färre kvinnor representerade i ledande positioner samt en majoritet kvinnor 

som arbetar deltid. Vi börjar röra oss mot en annan typ av trend där kvinnor i allt högre 

utsträckning än männen tar en eftergymnasial examen (Flodström m.fl. 2008). Detta har dock 

inte i sig åstadkommit en mer jämlik arbetsmarknad även om utvecklingen onekligen är 

positiv. Det kan möjligt vara så att kvinnor har fått se sig om efter andra alternativa 

tillvägagångssätt för att ha möjlighet att klättra i karriären tillexempel genom att knyta 

värdefulla kontakter och skaffa erfarenheter som gynnar sin position på arbetsmarknaden.  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 

”Det är inte glastak eller något klistrigt golv som hindrar kvinnor. Det är ett tjockt lager av 
män” 

– Margot Wallström 2009-02-01 

Det verkar som att när man tar upp och belyser problem i arbetslivet som kan anses vara 

typiska för kvinnor hävdar man samtidigt att samma problem inte kan uppfattas av män. Detta 

är såklart helt absurt. Däremot ska man inte smyga med det faktum att vi inte har en 

fullkomligt jämställd arbetsmarknad i Sverige mellan kvinnor (och andra minoritetsgrupper) 

och män (statistiska centralbyrån 2004). Det finns en pågående debatt kring kvinnor inom 

arbetslivet och diskussionen berör allt från in kvotering av kvinnor i styrelser, skillnader 

mellan manligt och kvinnligt ledarskap samt löneskillnader mellan könen. Eftersom allt fler 

kvinnor än män idag skaffar sig en eftergymnasial examen har det även börjat diskuterats 

kring kvinnors karriärklättring (Flodström m.fl. 2008). Lindell (2010) skriver att kvinnor som 

sitter på positioner som gruppchef och avdelningschef är något som ökat de senaste åren, hon 

påvisar dock statistik på att VD- positioner fortfarande är en relativt ovanlig titel hos kvinnor. 

Varför är det så? Om kvinnor nu har utbildningen som borde kunna ta dem vidare, varför är 

det då färre antal kvinnor som faktiskt gör det? Det är självklart så att åsikterna går isär om 

just varför det är på detta sätt. Det finns de som hävdar att kvinnor inte i lika stor utsträckning 

som män vill arbeta i ledande positioner eftersom de hävdar att de inte passar in på dagens 

chefsroll då den är för gammaldags och lämnar för lite utrymme för flexibilitet. De menar 

också att det är svårt för kvinnorna att hitta balans i livet med ett chefskap och att kvinnor i 
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högre utsträckning än män behöver feedback på deras arbete2.  I motsats till dessa åsikter 

finns det de som menar att kvinnor vill avancera i karriären men att många upplever det som 

en kamp att lyckas ta sig dit men också att kampen fortsätter när de väl är där. Det 

argumenteras vidare om att det finns studier som påvisar att kvinnor oftare än män blir 

utsedda till chef när företaget står inför en organisatorisk kris. Detta innebär att uppdraget mer 

eller mindre är dömt att misslyckas men eftersom kvinnor generellt har färre 

karriärmöjligheter är de mer villiga att sa sig an utmaningar likt dessa3.  

 

Debatten kring huruvida kvinnor vill bli chefer eller inte samt vilka svårigheter de kan 

uppleva i sin karriärklättring lämnar oss nyfikna på vad som eventuellt hindrar dem från att 

inta lika många ledande positioner som män i arbetslivet. Vi har förstått att det för vissa 

kvinnor upplevs finnas ett typ av glastak i karriären. En barriär, eller ett osynligt hinder som 

gör att det upplevs som svårare att klättra på karriärstegen (Dimovski m.fl. 2010). Var är det 

för problematik som kvinnor upplever? Det finns anledning att ta fäste i den aktuella debatten 

för att kunna bidra med ny forskning kring hur kvinnor tacklar olika typer av hinder i 

karriären.  

 

Som kvinnor är vi medvetna om att vår väg i vår framtida karriär förmodligen kommer att se 

annorlunda ut eftersom att vi är just kvinnor. Vi vill inte hävda att det kommer vara varken 

svårare eller lättare, men vi vill hävda att den kommer vara annorlunda. Det kan tyckas vara 

provocerande men eftersom karriärklättring för kvinnor ser annorlunda ut anser vi att vi har 

all anledning att bli ännu mer övertygade om detta. Som vi tidigare har nämnt så finns det 

studier som visar på att det finns en förväntning på att kvinnor ska hantera en ledande position 

på samma sätt som en man och därmed förkasta snarare än att beakta de kvinnliga 

egenskaperna som de besitter. Men, i motsats till detta så finns det studier som visar att vi går 

mot ett typ av ledarskap som är mer mottagligt för  kvinnliga egenskaper inom 

chefsbefattningar och därför lämnas det oklarheter kring vad som egentligen förväntas av 

kvinnliga chefer (Marongiu & Ekehammar 1999). Är det deras förmåga att anamma ett 

patriarkaliskt ledarskap eller deras förmåga att tillföra chefskapet ett nytt perspektiv? 

 

 

Det finns argument som påvisar att även om kvinnor lyckas nå ledande positioner så 
                                                            
2 http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3156824.ece?commentsort=1 
3 http://www.akademssr.se/text/-kvinna-i-chefsposition-en-karriar-i-motvind 
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motarbetas de av det manliga systemet inom beslutsfattande som byggts upp under åren. 

Kvinnornas röster kommer inte fram då majoriteten av företagsbesluten förmodligen fattas på 

golfbanan eller i bastun efter arbetsdagens slut och då är det troligt att de kvinnliga kollegorna 

är hemma och sköter hushållet 4 . Hur ska kvinnor kunna konkurrera på lika villkor när 

besluten tas på missgynnande mötestider samt i de informella nätverken? Vi är därför av 

övertygelsen att kvinnor har låtit använda sig av andra vägar för att kunna nå ledande 

positioner.  

1.3 PROBLEMFORMULERING 
 

Vi skall i denna forskning studera ett antal kvinnor och försöka tolka deras syn på eventuella 

hinder som de möjligen har stött på i deras karriärklättring samt vilka vägar de valt för att 

tackla dessa hinder. Hur har de upplevt hindren och på vilket sätt har dessa kvinnor lyckats ta 

sig förbi dem?  

1.4 SYFTE 
 

Syftet med denna forskning är att påvisa hur kvinnor i ledande positioner upplevt och lyckats 

hantera de hindren som finns kring kvinnligt chefskap. Vi ämnar även med denna forskning 

att inspirera genom att lyfta fram positiva exempel på kvinnor som lyckats klättra i karriären 

och på detta sätt också lyckats hitta vägar för att hantera dessa hinder. 

  

                                                            
4 http://www.kairosfuture.se/PDF/banavagforkarriar.pdf 
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2. METOD 
 

I detta kapitel kommer vi att redovisa för den metodologi som använts under uppsatsens 

gång. Vi kommer således presentera alla delar av vårt tillvägagångssätt och motivera dem 

väl. Vi kommer att förklara vilken metodstrategi som har använts, hur empiriinsamlingen har 

sett ut samt hur intervjuerna har gått tillväga. I samband med varje presenterat metodval 

följer även en beskrivning av den kritik som tillhör valen samt en förklaring till hur vi har 

förhållit oss till den. 

2.1 INDUKTIV ANSATS 

Syftet med en vetenskaplig forskning är att genom insamlad empiri och teori försöka se 

eventuella samband och därefter kunna dra slutsatser (Patel & Davidsson 2003). Detta kan 

vidare göras på flera olika sätt men de tre mest vanligen förekommande är induktion, 

deduktion och abduktion (Alvesson & Sköldberg 2008). Då vår forskning syftar till att i första 

hand undersöka hur kvinnor upplever eventuella hinder i karriären och hur de har tacklat 

dessa anser vi att ett induktivt angreppssätt är det mest relevanta för oss.  Det innebär att vi 

började med att samla in empiri och sedan kopplade vi an detta till ett antal teoretiska begrepp 

för att förklara och förtydliga det våra valda intervjusubjekt berättade för oss.  

Bo Eneroth (1994) talar om induktion som en begreppsmodell vilken används för att beskriva 

ett fenomen. Han menar att den induktiva modellen inte ger svar på frågor som berör 

medelvärden eller antal utan istället undersöker en eller flera företeelser på en grundligare 

nivå för att på detta sätt kunna få en djupare förståelse för olika fenomen och dess kvalitéer. 

Den induktiva metodskolan handlar således om att forskaren utgår från hur det ser ut på fältet, 

ute i ”verkligheten”, och utefter att detta har studerats sedan kunna bilda sig en uppfattning 

om fenomenet (Eneroth 1994). Vi finner den induktiva ansatsen relevant för oss då vi studerat 

ett antal fall på en djupare nivå för att på detta sätt kunna skildra varje rådande 

karriärsituation. Vidare har vi sett på verkligheten, i vårt fall de kvinnor vi intervjuat och 

deras situation, först och sedan kopplat an dessa till ett antal teoretiska begrepp. Vi var 

intresserade av varje enskild kvinnas karriärresa och syftade inte till att hitta något 

medelvärde för att generalisera våra resultat. Alvesson och Sköldberg (2008) förklara dock att 

en induktiv förståelseansats handlar om att forskaren ser olika samband och att dessa då blir 
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generellt giltiga. Även om vår ansats inte handlade om att dra allmänna slutsatser så utesluter 

vi inte att en viss generalisering har skett beroende på de samband vi sett.  

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att en deduktiv ansats utgår ifrån att det finns en 

vedertagen bestämmelse som generellt gäller i de flesta fall, alltså från teori. Då vi i vår 

forskning har haft empirin som utgångspunkt så har vi sålunda valt att inte arbeta utefter en 

deduktiv ansats då detta inte varit lämpad på vår forskning. Alvesson och Sköldberg (2008) 

talar vidare om det abduktiva angreppssättet och menar att detta är en metod som innehar 

delar av både den induktiva och den deduktiva ansatsen. Denna metod anser vi inte heller 

varit lämplig att använda på vår forskning då den förutsätter andra kvalifikationer än de vi valt 

att arbeta utefter.  

Den kritik som finns mot det induktiva arbetssättet gäller det faktum att det är svårt att dra 

generella slutsatser om verkligheten om forskaren endast har begränsat med observationer 

efter att endast ha studerat ett, eller några enskilda fall. Frågan blir alltså om observationer 

verkligen kan stå till grund för verkligheten (Patel & Davidsson 2003). Då vi med vår 

forskning främst ville belysa och lyfta fram kvinnors karriärsituationer vill vi medvetet 

påminna om att vi inte hävdar att vi kan generalisera verkligheten för alla kvinnor inom 

samma yrkeskategorier som de vi har intervjuat. Däremot kan vi inte utesluta att vi funnit 

samband mellan de kvinnor som vi har intervjuat och på det sättet generaliserat för att kunna 

ge en övergripande analys i vår forskning. Vi är också medvetna om att kunna generalisera 

kvinnors verklighet baserat på intervjuer på ca en timme vore att hävda för mycket eftersom 

vi omöjligt kan förstå dessa kvinnor och deras bakgrund fullt ut. Vi tror dock att med det 

empiriska materialet så har vi kunnat skapa oss en övergripande bild av deras rådande 

situation.  

 2.2 KVALITATIV ANSATS  

Det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt för insamlandet av data inom metodskolan, dessa 

två metoder är kvalitativ samt kvantitativ (Alvesson & Sköldberg 2008). Båda alternativen 

syftar till att ge oss en förståelse för den värld vi lever i samt hur olika grupper, individer och 

institutioner påverkas av varandra (Homle & Solvang 1997). Det kvantitativa handlingssättet 

innebär en förankring i naturvetenskapens normer där man använder sig av redan accepterade 

teorier och principer (Patel & Davidson, 2003). Bryman och Bell (2005) talar om att den 

kvalitativa forskningen innebär ett avståndstagande från naturvetenskapens normer och lägger 
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istället fokus på den enskilde individen och hur denne subjektivt uppfattar verkligenheten. 

Eftersom varje människa skapar och uppfattar sin verklighet avser den kvalitativa ansatsen att 

kunna ge en djupare förståelse för hur människor förstår och tolkar givna situationer 

(Jacobsen 2002).  

Martyn Denscombe (2009) förklarar att det dock bör uppmärksammas att det finns kritik mot 

den kvalitativa undersökningsmetoden eftersom studien kan komma att domineras av 

forskarnas egna övertygelser. Han menar vidare att det också finns kritik riktad mot det 

faktum att undersökningen är resurskrävande och på grund av detta kommer forskarna 

medvetet att behöva välja bort vissa delar för att kunna förklara sina slutsatser inom ramen för 

uppsatsens storlek. Vi är medvetna om det faktum att en kvalitativ forskning kan innebära en 

risk för att våra tankar och idéer, om det ämne vi skriver om, kan belysas i forskningen. Detta 

är något vi har arbetat med att undvika i den mån som det har varit möjligt och vi hoppas att 

våra synpunkter och tankar i stor utsträckning endast kommer finnas med i avslutande 

diskussion och slutsatser. Vi har sålunda haft denna kritik i åtanke under forskningsprocessen 

och anser att en god kvalitativ forskning har genomförts. 

 Eftersom vi i vår forskning inte ämnade sammanställa ett genomsnitt eller statistik var därför 

en kvantitativ metodansats avlägsen för oss. Vi ämnade forska kring hur kvinnor subjektivt 

har upplevt eventuella svårigheter i karriären. Eftersom studien är uppbyggd utefter hur dessa 

utvalda kvinnor har upplevt och tolkat just deras speciella situation har vi antagit en kvalitativ 

metodansats. Då vi som forskare hade en relativt begränsad kunskapsbas för eventuella 

teoretiska kopplingar innan våra intervjuer tog plats styrker även detta vårt val av metod. 

Jacobsen (2002) talar om att det anses vara fördelaktigt som forskare att ha relativt små 

förkunskaper i teorin eftersom detta innebär att de automatiskt kommer att förhålla sig mer 

öppet till oväntade händelser. Denna teoretiska kunskap har istället vuxit fram under 

forskningens gång vilket också indikerar på, enligt Dag Ingvar Jacobsen (2002) en kvalitativ 

metodforskning eftersom detta beskrivs som en interaktiv process. Vi vill dock hävda att vi 

hade en del förkunskaper inom ämnesområden som berörts då detta skulle vara svårt att 

utesluta efter tre års studier vid Linnéuniversitet.   

2.3  FALLSTUDIE 

Enligt Rune Patel och Bo Davidsson (2003) är en fallstudie en undersökningsform som 

medför att forskaren studerar ett specifikt fall. Detta fall kan vara alltifrån en grupp människor 
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till en enskild individ eller rentav en hel organisation. I vår forskning var fallen vi undersökte 

de kvinnor vi valde att intervjua. En fallstudie syftar till att ge forskaren en helhetsbild av ett 

fenomen och är av stor vikt om forskaren vill ha empiri som handlar om processer eller 

förändringar. Inom fallstudier är det vanligt att forskaren använder sig av flera olika sätt att 

samla in empiri, ofta används både enskilda intervjuer, observationer och enkäter (Patel och 

Davidsson 2003). Vi har i vår fallstudie enbart använt oss av personliga intervjuer då vi anser 

att observationer inte skulle bidra med relevant empiri för vår problemformulering. Om vi 

hade genomfört observationer hade vår närvaro förmodligen påverkat utfallet av situationer 

där eventuella hinder skulle kunna uppstå. Då vi var ute efter en historisk återblick av deras 

upplevda karriärhinder så anser vi att denna empiriinsamling var irrelevant. Vi ansåg att 

enbart personliga intervjuer kunde förse oss med tillräcklig primärdata även om det i en 

fallstudie är att föredra att använda flera insamlingsmetoder. Robert Yin (2007) hävdar att 

intervjuer inom fallstudien som verktyg för att samla in empiri länge har präglats utav att vara 

ett komplement till andra delar av empirinsamlande så som exempelvis observationer. 

Personliga intervjuer har dock på senare år utvecklats till att accepteras som en fulländad 

metod att samla in empiri på inom fallstudien. Detta påstående styrkte oss i valet av fallstudie 

som undersökningsmetod och i vårt argument om att personliga intervjuer kan vara fullgoda.  

Då det var viktigt för oss att få empiri som innehöll djupa och utvecklade svar av våra 

intervjupersoner så försökte vi uppnå detta genom att ställa relativt öppna frågor och därefter 

följdfrågor. Vi bad också intervjupersonerna exemplifiera olika händelser så att det blev 

tydligt för oss hur de upplevde en specifik situation. Eftersom andra empiriinsamlingsmetoder 

var uteslutna för oss innebar det att vi arbetade aktivt med att få så kvalitativa intervjuer som 

möjligt. Vi upplevde det som att de frågor vi ställde kunde ses som personliga att svara på och 

därför försökte vi bygga upp ett förtroende mellan oss och intervjusubjekten. Vi försökte både 

innan intervjun startade och under inspelningen att skapa en avslappnad stämning genom att 

låta samtalet glida in på olika områden som berörde ämnet utan att hålla oss strikt till 

frågorna. Då vår forskning utgår från kvinnors unika berättelser var det omotiverat att 

använda oss utav en enkätundersökning. Med en enkätundersökning finns det inte möjlighet 

att presentera eventuella följdfrågor som baseras på varje unik intervju. Eftersom vi behövde 

ha möjligheten att kunna låta kvinnornas egna berättelser styra intervjun snarare än tvärtom 

var därför en enkätundersökning inte att föredra. 



  

16 
 

Vi är medvetna om att vår fallstudie kan anses vara ofullständig eftersom vi inte studerar ett 

specifikt fall. Vi resonerar kring detta på följande sätt; då vår forskning utgår ifrån flera 

kvinnors upplevelser kring karriärproblematiken blir då kvinnorna i sig ”fallen” och därför 

anser vi att vår forskning faller inom ramen för denna forskningsgenre. Alternativet till en 

fallstudie hade möjligtvis varit en tvärsnittsstudie men eftersom vi inte var ute efter att 

generalisera kvinnornas berättelse, och är också övertygade att vi inte hade kunnat 

generalisera på grund av antalet kvinnor samt på grund av att sektorerna de arbetar inom 

skiljer sig, menar vi att en tvärsnittsstudie inte var mest lämpad för vår forskning. Vi utesluter 

inte att det finns drag av en tvärsnittsstudie, till exempel det faktum att vi ville lyfta fram 

kvinnornas unika upplevelser kring fallet karriärhinder; men eftersom alla kvinnor har upplevt 

olika saker vid olika tidpunkter kunde vi därför inte låta vår forskning gå under en 

tvärsnittsstudieforskning eftersom en sådan forskning syftar till att forskningen kopplas till en 

specifik tidpunkt (Jacobsen 2002). 

Det finns kritik riktad mot fallstudier som innebär att forskaren kan komma att förenkla eller 

överdriva faktorer i specifika situationer vilket kan komma att misstolkas av läsaren (Merriam 

2009). Eftersom vi har använt oss utav en flerfallsstudie genom intervjuer med ett flertal 

kvinnor är vi övertygade om att detta har bidragit med en bredd av infallsvinklar i 

forskningen. Detta har i sin tur också bidragit med att vi har kunnat basera vår forskning och 

analysera det empiriska materialet på en gedigen grund.  

2.3.1 PRIMÄRDATA  

Primärdata är den empiri som forskaren själv samlat in genom förstahandsrapportering, 

exempelvis observationer och intervjuer. Denna empiri kommer sålunda direkt från källan och 

kan därför anses vara trovärdigare och mer pålitlig än sekundärdata (Merriam 2009). 

Primärdata i vår forskning har bestått av de genomförda intervjuerna med våra valda kvinnor.  

2.3.2 SEKUNDÄRDATA 

Sekundärdata är empiri som forskaren använder i undersökningen men som denne inte samlat 

in på egen hand. Det är vidare data som är insamlad och sammanställd av andra personer än 

forskaren själv och redovisats i diverse broschyrer, rapporter och artiklar etcetera (Merriam 

2009). Vi har i vår forskning tagit del av artiklar vilka har publicerats på diverse hemsidor. 

Utförlig lista finns att tillgå i källförteckningen.  
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2.4 INTERVJUTEKNIK 

Den kvalitativa intervjustudien ämnar på ett djupare plan att förklara och redogöra för 

intervjupersonernas syn på världen och utveckla mening ur deras upplevda värld innan det 

kan förklaras vetenskapligt (Kvale & Brinkmann 2009). Skillnaden mellan tillvägagångssättet 

för en kvantitativ intervju och en kvalitativ är att det används tydligt formulerade 

frågeställningar i en kvantitativ intervju. I motsats till den kvantitativa intervjun finner vi den 

kvalitativa i högre utsträckning ostrukturerad och som tillåter öppna svar (Bryman & Bell 

2005). Det är med en kvalitativ intervjuteknik vanligt med frågor som är mer övergripande 

och generella eftersom dessa möjliggör för intervjupersonerna att bli mer ingående i deras 

berättelse om deras egna synsätt och uppfattningar. Med en kvalitativ intervju tillåts man 

också att föras mellan olika typer av riktningar eftersom man låter samtalet vara öppet för 

vändningar och utsvävningar vilket kan avslöja de områden som intervjupersonen anser vara 

mest relevant och har mest att berätta om. Denna typ av intervju kan kallas för 

semistrukturerad intervju där olika teman ligger till grund och där intervjufrågor mer används 

som riktlinjer istället för avgörande frågor för utfallet av intervjun (Merriam 2009).  

 Då vi med våra intervjuer ämnade belysa kvinnornas karriärresa menar vi att det skulle varit 

slöseri med både vår och intervjupersonens tid att ställa frågor som är tydligt och strikt 

formulerade som i en kvantitativ ansats eftersom detta skulle lämnat mycket lite utrymme för 

självtolkning. I och med det tror vi också att svaren skulle bli generella snarare än unika. 

Vidare ämnade vi med våra intervjufrågor kunna stimulera intervjupersonerna i sina 

berättelser och illustrationer genom att främst arbeta med övergripande frågor för att få igång 

ett samtal och därefter använda oss av följdfrågor i den mån som det behövts. För att på ett 

sådant djupt plan som möjligt kunna föra ett samtal med våra intervjusubjekt skickade vi 

intervjufrågorna till våra utvalda kvinnor innan intervjun tog plats. Detta valde vi att göra då 

vi är av övertygelsen att det stimulerade en djupare reflektion hos intervjupersonerna redan 

innan. Vi menar att våra intervjusubjekt hade kunnat utesluta viktiga detaljer kring deras 

berättelse om vi inte tillåtit en förgranskning av våra frågor.  

 Då våra intervjuer handlade om att låta kvinnorna gå tillbaka i historien och berätta om deras 

karriärväg och eventuella hinder var vi medvetna om att minnet kunde spela en stor roll i hur 

man minns tillbaka på enskilda situationer. För att ge kvinnorna en chans att i lugn och ro 

reflektera över sin karriärväg valde vi, som nämnt, att i förväg mejla intervjufrågorna. Detta är 

vi medvetna om att kan ses som negativt i den aspekten att intervjusubjekten hinner reflektera 
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över vad de ska svara och därmed också vad de väljer att utesluta under intervjun. I en 

intervju där frågorna inte skickats i förväg finns det en chans att svaren kommer spontant och 

därmed inte är igenomtänkta och förbestämda som när de skickat innan. Dessa svar kan då 

bidra med mer intressant fakta då intervjupersonen av ”misstag” råkar säga det denne 

egentligen menar och inte det som är tänkt att denne ska svara (Patel och Davidsson 2003). 

Detta är såklart något vi tänkt igenom och ställt fördelarna mot nackdelarna och sålunda 

kommit fram till att det i vårt fall var bäst att sända frågorna i förväg. 

2.5 FORSKNINGENS TROVÄRDIGHET 

Yin (2007) förklarar att en forskning bör följa en logiskt följd av vissa påståenden och i och 

med detta bör också kvaliteten på forskningen och dess tillvägagångssätt kunna bedömas. Det 

menas att om en annan person skulle följa samma tillvägagångssätt så skulle i princip samma 

slutsatser uppnås (Yin 2007). Detta är förmodligen tillämpbart på en kvantitativ forskning där 

forskarens egna idéer och tankar inte speglar arbetet på samma sätt som i ett kvalitativt 

förhållningssätt. Inom det kvalitativa förhållningssättet kan det bli svårt att uppnå samma 

resultat om det är en annan forskare som undersöker ett område. Detta för att i en kvalitativ 

ansats så handlar mycket utav arbetets upplägg om att forskaren medvetet eller omedvetet 

låter forskningen avspegla dennes egna tankar och idéer (Alvesson och Sköldberg 2008). Vi 

anser att detta inte innebär att en kvalitativ ansats behöver ses som mindre trovärdig än en 

kvantitativ. Självklart kommer andra forskare än oss tolka det vår empiri visar på ett 

annorlunda sätt, då detta är en individuell tolkning från vår sida, men trots detta innebär det 

inte att forskningen i sig får en mindre trovärdighet. Vi har förklarat på vilka grunder vi gjort 

vissa antaganden och slutsatser och detta kommer i sin tur kunna kopplas direkt till våra 

genomförda intervjuer. Forskningen vi bedrivit är vidare pålitlig eftersom att vi under 

intervjuerna inte har styrt samtalet i allt för hög utsträckning utan låtit intervjusubjektet vara i 

fokus och berättat dennes historia. Då våra intervjuer handlande om att kvinnorna skulle 

återberätta tidigare erfarenheter så fanns det en risk i att deras minne modifierats sedan 

händelsen de talade om inträffade. Vi menar på att denna eventuella svårighet inte är något 

som gick att påverka från vår sida, förutom att vi gav kvinnorna möjlighet att reflektera kring 

intervjufrågorna i förväg. Då det alltid finns två sidor av samma mynt så är vi medvetna om 

att det är kvinnornas verklighet vi har fått berättat för oss under intervjuerna och inte en 

opartisk berättelse av ”sanningen” i just den situationen. Vi litar på att de exempel på 

situationer som kvinnorna har tagit upp under intervjuerna är deras upplevda verklighet. 
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Vidare vill vi hävda att pålitligheten i våra intervjusubjekt berättelser är hög eftersom de 

talade om sig själva i en situation där, vi upplevde, att de kände sig trygga och hade en önskan 

om att bidra med information.  

För att i denna forskning styrka trovärdigheten så har vi gjort ett antal aktiva val. Vi har 

utförligt förklarat hur vi har gått tillväga i vårt metodkapitel och sedan granska oss själva och 

våra metodval med den kritik som finns kring dem. I forskningens bakgrund, 

problemdiskussion och i de valda teorierna har vi använt oss av flera källor för att på detta sätt 

få en bredare aspekt kring ämnet. Vi har vidare samlat in empiri från ett flertal kvinnor och 

sekundärkällor för att också inom det kapitlet få en djupare inblick. Vi anser vidare att vår 

forskning inte syftar till att generalisera ett visst område eller fenomen men om vi under 

undersökningen gång sett samband och likheter har vi presenterat dessa iakttagelser.  

2.6 URVAL 

Då det är fler kvinnor inom den offentliga än privata sektorn som avancerar till högre 

positioner har vi valt att främst fokusera på den privata sektorn. Detta för att vi tror att 

kvinnor som lyckats klättra i karriären inom den privata sektorn förmodligen har fått kämpa 

lite extra för sitt avancemang eftersom dessa ledande positioner är färre än de inom den 

offentliga sektorn. Alla de kvinnor som vi valt att intervjua sitter på en ledande position inom 

det företag som de verkar. Vi har talat med en varuhuschef, driftchef och biträdande prefekt 

för att nämna några yrkestitlar. Vi har medvetet valt kvinnor på olika typer av ledande 

positioner för att kunna öka bredden på vår forskning. Vi är också medvetna om att varje 

kvinna bär på just sin unika berättelse och det har varit viktigt för oss att belysa flera olika 

nyanser av hanterandet av de eventuella hindren i deras karriärer. 

Eftersom vi bor och studerar i Kalmar har detta varit en begräsning i vårt val, främst på grund 

av praktiska skäl och det faktum att vi därmed var tvungna att intervjua kvinnor i närområdet. 

I och med att vi önskade genomföra, till största delen, personliga intervjuer är detta något som 

har spelat in i valen av intervjupersoner. Med detta sagt vill vi dock hävda att vi inte tror att 

forskningen hade fått ett bättre resultat men vi utesluter inte att den möjligen hade sett 

annorlunda ut. Detta på grund av att kvinnor i större städer, där det sålunda också finns större 

företag belägna och därmed också troligen en annan företagskultur, möjligtvis hade haft en 

annan bild av eventuella hinder i karriären. 



  

20 
 

2.7 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Vi har intervjuat ett antal kvinnor från olika branscher. Dessa kvinnor är i majoritet i 

medelåldern och sitter i nuläget på en ledande position. Dessa positioner är varierande och 

organisationerna de verkar i har olika många anställda och hierarkiska nivåer. Alla 

genomförda intervjuer spelades in och skrevs i efterhand ned på papper för att vi skulle vara 

säkra på att inte missa något viktigt som sades vid intervjutillfället. Intervjufrågorna mejlades, 

som tidigare nämnt några dagar innan intervjun gick av stapeln. Alla intervjuer utfördes på 

respektive kvinnas kontor/företagslokal efter överenskommen tid med undantag för 

telefonintervjun som skedde i ett grupprum på Linnéuniversitetet.  

Följande intervjuer genomfördes; 

• Den första intervjun vi genomförde var med Katarina Zambrell, 53 år, biträdande 

prefekt på Linnéuniversitetet. Intervjun genomfördes på Katarinas kontor och tog ca 

45 minuter. Vi anser att inga störningsobjekt, exempelvis ringade telefon eller 

tidsstress, fanns med i bilden när intervjun genomfördes. 

 

• Intervju nummer två genomfördes med Ann Ling, 57 år, travbanechef vid 

Kalmartravet. Intervjun tog ca 55 minuter. Denna intervju genomfördes ute på 

Kalmartravet men på grund av vissa omständigheter kunde vi inte sitta inne på Anns 

kontor utan satt ute i lobbyn och intervjuade henne. Trots detta genomfördes intervjun 

utan anmärkningar och vi fick i princip vara ostörda förutom vid ett tillfälle då hon 

avbröt intervjun och växlade ett fåtal ord med en kollega.  

 

• Vår tredje intervju genomfördes med Karin Fröding, 50 år, varuhuschef på IKEA i 

Kalmar. Intervjun genomfördes i ett kontorsrum och tog ca 50 minuter. Under denna 

intervju upplevde vi inga störningsmoment alls. 

 

• Den fjärde intervjun som genomfördes var en telefonintervju med Magdalena Öhrn, 

44 år, informationschef på Ving. Denna intervju kunde inte genomföras personligt då 

vi på grund av praktiska skäl inte kunde ta oss till Stockholm. Intervjun tog endast 15 
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minuter och gav oss kortfattad och koncis information. Vi uppfattade det svårt att få en 

personlig kontakt och därmed att ställa följdfrågor. Då våra intervjufrågor, i och med 

dess personliga karaktär, kräver att intervjusubjektet känner att de har tillit för oss så 

upplevde vi det som att denna intervjuform inte var speciellt lämpad för vår forskning.  

 

• Femte intervjun som genomfördes var med Karin Mattsson, 38 år, 

företagsmarknadschef och biträdande kontorschef på Swedbank i Kalmar. Intervjun 

tog ca 40 minuter och vi upplevde inga tendenser till störande moment.  

 

• Den sjätte intervjun som genomfördes var med Anna Soltorp, 44 år, VD på Aptare 

fastigheter. Denna intervju tog ca en timme och 15 minuter och utfördes på Aptares 

kontor i Kalmar. Vi upplevde inga störningsmoment och kände att intervjun flöt på bra 

och att vi hade ett bra samtal. 

 

• Vår sista intervju var med Åsa Måård, 36 år, konsultchef på Lernia. Intervjun tog ca 

50 minuter och inte heller under denna intervju upplevdes några störningsmoment.  

Under alla intervjuer följde vi det förutskickade intervjumanuset men lade även till ett antal 

följfrågor och bad om exemplifieringar på en del situationer där vi kände att det var 

nödvändigt för vår forskning att få ett mer detaljerat svar. Intervjupersonerna verkade inte 

störas utav detta utan vårt samtal flöt på och kvinnorna verkade generellt känna sig bekväma i 

situationen. 
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3. EMPIRI, TEORI & ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av vår insamlade empiri. Vi kommer först 

att kort presentera de kvinnor som vi har intervjuat för att sedan beskriva hur de svarat på 

våra intervjufrågor under olika teman. Under temarubrikerna presenteras först 

intervjuresultaten vartefter teorin sedan kopplas an till empirin genom en analys. Teorin 

kommer att skildras under de rubriker där vi anser att den bäst hör hemma men samma teori 

kan komma att vara aktuell i flera delar av det empiriska materialet. För att undvika 

upprepning kan därför delar av empirin som berör samma område löpa utan en analys och i 

dessa fall innebär det att området redan har analyserats.  

Ann Ling, 57 år och VD på Kalmartravet kommer ursprungligen från Stockholm och har 

arbetat inom en rad olika branscher. Hon har arbetet som bland annat budbilsförare och säljare 

för sminkmärket Dior. Hennes intresse för travbranschen startade då hon träffade en man som 

var mycket intresserad utav denna bransch och tillsammans ägde de en gård där de tränade 

travhästar. Några år senare flyttade Ann på grund av familjära omständigheter till Kalmar och 

sökte då en ekonomitjänst på Kalmartravet som hon fick. När Kalmartravet annonserade efter 

en marknadsinriktad chef så tog Ann sin chans och sökte denna tjänst eftersom hon under sin 

tid på Kalmartravet upplevt en vilja att förändra och förbättra delar av organisationen. Hon 

fick tjänsten och det är den hon är positionerad på idag.  

 Anna Soltorp, 44 år, VD på Aptare Fastigheter har pluggat juridik i fyra år och i samband 

med detta flyttade hon till Frankrike för att studera. Efter att hon tog sin juridikexamen 

stannade hon i Frankrike eftersom Sverige, av olika anledningar, inte lockade henne tillbaka. I 

Paris startade hon ett franchiseföretag som hon drev en tid men som hon sedan sålde, hon 

arbetade dock kvar inom företaget. Anna bildade familj nere i Frankrike men när äktenskapet 

tog slut återvände hon till Sverige igen efter många år utomlands. Hon började arbeta inom 

fastighetsbranschen men bytte sedan arbete och tog en tjänst som kontorschef för Manpower i 

Kalmar. 2007 sökte hon arbetet som chef på Kalmarflyg och fick jobbet. Under hennes år på 

Kalmarflyg förändrade hon en hel del och införde nya arbetsområden för bland annat 

flygvärdinnorna, vilket inte var populärt hos alla i organisationen. Konflikterna som uppstod 

gjorde att Anna tillslut kände att det var dags att byta bransch vilket innebar att hon, efter en 

tid i ledningen på Kalmarkrogar, började arbeta på Aptare fastigheter där hon jobbar idag.  

Katarina Zambrell, 53 år, biträdande prefekt vid Linnéuniversitetet arbetade ett år som 

sjukvårdsbiträde på sjukhus efter gymnasiet och gick därefter en idrotts- och 
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fritidsledarutbildning. Efter att ha arbetet som högstadielärare ett år och därefter sju år som 

fritidsledare inom grundskolan läste hon en kandidatexamen i marknadsföring i Kalmar. Efter 

tre år som ekonomiansvarig i näringslivet rekryterades hon till ekonomiinstitutionen vid 

högskolan där hon inledningsvis arbetade med ekonomi och administration och senare som 

studierektor och vice prefekt. Det var när chefsuppdraget som prefekt blev ledig som 

Katarinas kollegor föreslog att hon skulle kandidera för den. Efter att ha tvekat en tid valde 

hon att säga ja till detta och fick sedermera uppdraget. Hon arbetade som prefekt för 

ekonomihögskolan, dåvarande Handelshögskolan BBS, i Kalmar fram till högskolan skulle 

slås ihop med Växjö Universitet för att tillsammans bli ett gemensamt universitet, 

Linnéuniversitetet. Katarina kandiderade aldrig om positionen som prefekt för 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet utan fick istället uppdraget som biträdande prefekt 

vid Ekonomihögskolan med ansvar för merparten av lärarpersonalen i Kalmar. Det är på den 

positionen hon besitter idag.  

Karin Fröding, 50 år, varuhuschef vid IKEA i Kalmar kommer ursprungligen från Umeå och 

har pluggat ekonomi eftersom hon ansåg att det var en bred utbildning. Karin flyttade till 

Spanien för att studera och träffade då sin man där. De valde tillsammans att flytta hem till 

Sverige för att skaffa jobb och bodde här i några år. Efter ett tag kände både Karin och hennes 

man att det var dags att flytta tillbaka till Spanien. Karin fortsatte då att arbeta på IKEA, som 

hon också arbetat på när hon bodde i Sverige. Under åren i Spanien avancerade hon i 

karriären och arbetade på en rad olika IKEA- varuhus och på olika positioner. Karin bildade 

familj i Spanien och valde sedan att flytta hem till Sverige igen. Det var då hon sökte tjänsten 

som varuhuschef i Kalmar och på den positionen arbetar hon fortfarande.  

Karin Mattsson, 38 år, arbetar som företagsmarknadschef och biträdande kontorschef på 

Swedbank i Kalmar. Karin har redan sedan tidig ålder vetat att det varit inom bankbranschen 

som hon ville arbeta. Hon har arbetat på ett antal bankkontor runt om i länet och har även 

arbetat i England under en period. Karin ville bilda familj och i samband med andra faktorer 

gjorde det att hon flyttade tillbaka till Sverige med hennes man. Efter att åter ha arbetat inom 

bank i några år på olika positioner blev hon tillfrågad att börja arbeta som VD för tidningen 

Östra Småland. Karin tog jobbet och efter en turbulent tid på tidningen bestämde hon sig för 

att hon ville tillbaka till bankbranschen och började då på den position hon besitter idag. 

Karin förklarar för oss att hon vill fortsätta utvecklas och att hon såklart har nya karriärmål att 

uppnå, men att de förblir hennes egen hemlighet.  



  

24 
 

Magdalena Öhrn, 44 år, arbetar idag som informationschef på Ving i Stockholm. Hon har 

arbetet som presschef på TV3 och efter det arbetade hon i ca tio år som pr-konsult inom 

kundservice och riktad kommunikation. Jobbet på Ving fick Magdalena efter att ha blivit 

tillfrågad och gått igenom en rekryteringsprocess som sköttes av ett rekryteringsbolag med 

flera kandidater.  

Åsa Måård, 36 år, började som ung på SJ’s resebutik i Kalmar och därmed startade hon sin 

karriär i resebranschen tidigt. Vid 21 års ålder flyttade hon till Stockholm och arbetade på 

Centralstationen för SJ men flyttade efter ett tag till Karlskrona för att arbeta på en resebyrå. 

Åsa hamnade efter något år i Kalmar igen och började arbeta på Resia. Hon arbetade på Resia 

som resesäljare och trivdes mycket bra men bestämde sig för att studera för att bredda sin 

kompetens. Hon började därmed plugga ekonomi på högskolan i Kalmar och efter studierna 

så kom hon tillbaka till Resia eftersom hon blev erbjuden en tjänst som resebyråchef. Efter 

några år kände Åsa att det var dags att göra någonting nytt eftersom hon arbetat för Resia 

länge och ville vidare i karriären. Hon började som försäljning- och marknadschef på 

Partykompaniet i Kalmar och stannade inom företaget i ca ett halvår. Åsa valde att sluta på 

företaget och startade ett eget företag som hon i dagsläget inte har färdigutvecklat men som 

hon planerar att utveckla vidare i framtiden. Efter att ha varit egenföretagare i några månader 

så sökte Åsa tjänsten som konsultchef på Lernia i Kalmar och det är den positionen hon har 

idag.  

3.1 KARRIÄRUTVECKLING – ”jävligt mycket bananskal” 
 

Vi frågade initialt alla de intervjuade kvinnorna om det kunde berätta hur deras karriärresa 

hade sett ut från och med att de medvetet började satsa på karriären. Majoriteten av alla 

kvinnorna berättade att de egentligen aldrig medvetet satsat på karriären utan att mycket utav 

vad som skett i deras avancemang har handlat om att de har tagit tillvara på de möjligheter 

som de stött på.   

Magdalena Öhrn förklarar dock att ”jag har varit involverad i min karriär sedan mitt första 

jobb egentligen”. Vidare berättar också hon att hon tagit tillvara på möjligheter som 

uppkommit och hoppat på utmaningar som hon har ställts inför. Magdalena var ung när hon 

fick sitt första chefsjobb och menar att hon alltid tyckt det varit roligt att arbeta. Karin 

Mattsson verkar också haft en klar bild av hur hon ska avancera i karriären då hon förklarar 

att hon sedan hon pluggade ekonomi vetat att det var inom bank som hon eftersträvade att 
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arbeta inom och att det var kontorschef som hon önskade bli. Resan till den positionen har 

inneburit många stopp på olika bankkontor och hon har även arbetat på en position utanför 

denna bransch som VD på tidningen Östra Småland. Karin upplevde att denna period var 

nyttig för henne men att det ändå var inom bank hon ville fortsätta avancera.  

Åsa Måård menar på att även om hon inte upplevt att hon satsat på karriären medvetet så har 

hon ändå vetat inom vilken bransch det är hon vill arbeta och avancera. Hon började tidigt 

arbeta inom resebranschen och kände att detta var något hon trivdes med. Hennes 

karriärutveckling fortsatte inom resebranschen på företaget Resia där hon efter några år och 

en paus för studier avancerade till att bli resebyråchef. Vidare fortsatte Åsas karriärutveckling 

och efter en tid på den positionen kände hon att det var dags att göra någonting nytt. Hon 

upplevde att hon inte kunde bidra med mer till gruppen hon ledde och att arbetet tog mer 

energi än det gav henne. Efter en del andra projekt tog hon jobbet som hon besitter idag, 

konsultchef på Lernia.  

Känslan och längtan efter förnyelse och rastlöshet är något som syns tydligt hos flera av 

intervjusubjekt. Karin Fröding förklarar att ”när man gjort någonting tillräckligt länge så vill 

man vidare”. Hon började sin karriär på IKEA i Uppsala och har sedan dess haft en rad olika 

positioner inom företaget både i Sverige och i Spanien och alltid känt, efter ett tag på samma 

position, att hon vill avancera inom organisationen. Hon förklarar att det är viktigt att våga ta 

steget och hoppa på möjligheter när man erbjuds dem även om det inte alltid känns hundra 

procent tryggt.  

Anna Soltorp som i dagsläget arbetar som VD på ett fastighetsbolag berättar att hennes 

karriärutveckling har bestått utav ”jävligt mycket bananskal och många tillfälligheter”. Hon 

menar att hon från början aldrig riktigt haft en plan utan hakat på möjligheter och chanser som 

uppstått. Vidare har hon jobbat inom en rad olika branscher och inte låtit utmaningen i att byta 

arbetsplats hindra henne. Detta är något som syns tydligt även i Ann Lings karriärutveckling. 

Hon förklarar att ”för mig har allting varit tillfälligheter, det är av slumpen det blivit som det 

blivit”. Ann visste inte i unga år vad hon ville bli utan pluggade lite strökurser, reste en hel 

del och arbetade på diverse arbeten. Hon hade dock uppmärksammat en ledarsida hos sig själv 

i och med att det alltid var hon på arbetsplatser som stod längst fram i ledet, tog strider, var 

duktig på att organisera och hade en önskan om att kunna förändra. Det var tack vare den sista 

kvalitén som Ann också valde att söka sig till den positionen hon idag besitter.  
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Katarina Zambrell uppmärksammade även hon tidigt att hon hade en typ av ledarsida hos sig 

själv men att hon egentligen aldrig tänkt på hur hennes karriär skulle utvecklas. Hon började 

tidigt studera och insåg att hon på ett eller annat sätt verkade hamna i beslutsfattande 

situationer och att hon drogs till dessa sammanhang. Efter att i några år arbetat på både 

sjukhus och inom skolväsendet så hamnade hon efter sin ekonomexamen tillslut på 

Högskolan i Kalmar. Hon förklarar att hennes stora karriärsteg var när hon blev utsedd till 

prefekt utan att egentligen själv medvetet arbetat för att nå den positionen. Det var människor 

i Katarinas närhet på skolan som hade rekommenderat henne för tjänsten och det slutade med 

att hon tillslut blev tillsatt som prefekt vid Handelshögskolan BBS på Högskolan i Kalmar. 

Idag arbetar Katarina inte på positionen längre eftersom organisationen har förändrats och det 

kändes naturligt för henne att inte kandidera om den ännu högre positionen som prefekt för 

den nya ekonomihögskolan med 170 anställda på två orter. Hon menar att hennes ledarskap 

bygger på ”nära kontakt med människor och med personalstyrkan och därför kände jag att 

chefsarbete med de nya förutsättningarna inte tilltalade mig lika mycket längre”. Idag sitter 

Katarina som biträdande prefekt och är nöjd med sin position.  

Bo Ekehammar och Sophia Marongiu (1998) förklarar in sin artikel ”Internal and external 

influences on women’s and men’s entry into management” att för kvinnors möjlighet till 

avancemang krävs det i regel mycket mer beslutsamhet och oftare en djupare längtan efter att 

få leda än för männen. Författarna menar vidare att det finns forskning som stödjer det faktum 

att kvinnor har en annan typ av karriärväg än män där det är avgörande att ha en tydligt 

uttalad vilja om att leda och att kvinnor ofta befinner sig i en strävan efter att anta sådana 

arbetsuppgifter. I motsats till det Ekhammar och Marongiu (1998) talar om skriver Barbara 

Gutek och Laurie Larwood (1987) att kvinnor ofta medvetet ser till att inte planera sin 

karriärutveckling i detalj eftersom de vill vara flexibla och anpassningsbara till situationen. 

Författarna skriver vidare att detta kan bero på det faktum att många kvinnor inte förväntar sig 

ha möjligheten att kunna avancera och därmed utesluter detta ur planeringen och väntar 

istället på att bli uppmuntrade innan steget mot avancemang tas. De skriver också att det 

därför anses vara viktigt för kvinnor att ha mentorer runt omkring sig och folk som uttalat tror 

på deras kompetens. I relation till teorin kan vi se att de flesta av de kvinnor som vi har talat 

med inte har haft en tydlig inre och djup längtan av att arbeta som chef innan de själva 

hamnade i den arbetssituationen. Majoriteten av kvinnorna talar istället om tillfälligheter och 

Karin Mattsson beskriver betydelsen av att det fanns människor runt omkring henne som 

stöttade och som kunde ge henne en extra knuff. Även om inte alla kvinnor hade en klar bild 
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om att de önskade få leda så var de inte rädda att anta nya utmaningar eller för att gå in i nya 

projekt. Detta visar att mycket av den karriärväg som dessa kvinnor har haft har handlat om 

tillfällen som de har vågat ta vara på snarare än ett långt och djupt begrundande kring hur de 

ska kunna ta sig vidare i karriären och hur de ska nå positioner där de kan leda.  

Vi förstår att många av de kvinnor som vi talat med har upplevt det som avgörande med 

stödet från andra. Det kan handla om stödet från familjen, mentorn eller kollegorna. Det finns 

ett tydligt samband i de flesta av kvinnornas karriärutvecklingar. Majoriteten av kvinnorna 

har, som nämnt, talat om tillfälligheter i karriären och Anna Soltorp är ett tydligt exempel på 

detta då hon berättar hur hon har sett till att ta vara på de chanser som uppstått. Magdalena 

Öhrn har dock i motsats till Anna tydligt och medvetet varit involverad i sin karriär från 

början vilket indikerar att hennes beslutsamhet har varit en viktig faktor till hennes framgång. 

Trots att Karin Mattsson upplever stödet som avgörande har även hon, likt Magdalena varit 

medveten om att hon har haft en längtan att arbeta som chef.  

3.2 VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR– ”man måste ta risker” 
 

Karin Fröding förklarar att det för henne har varit viktigt att våga ta steget framåt i karriären, 

om det så handlar om att byta position eller om att flytta till ett annat land och på det sättet 

kunna utvecklas inom organisationen. Hon menar på att det är viktigt att lita på sig själv och 

att det kommer fungera bara man vågar ta steget. Vidare förklarar Karin att det för henne har 

varit viktigt med goda relationer till kollegor och chefer. Hon menar att goda kontakter och 

relationer kan hjälpa dig i din karriärklättring medan dåliga relationer kan hindra dig.  Detta är 

något Karin själv har upplevt då hon många gånger känt att hennes chefer har stöttat och trott 

på henne vilket har gjort att hon vågat ta tillvara på möjligheter som har dykt upp. När vi 

frågade Karin om vad hon upplevt som viktigt för henne i hennes avancemang svarade hon att 

hennes öppenhet och vilja för att lära sig nya saker har spelat en stor roll.  

Åsa Måård berättade att för henne har en stor del av hennes avancemang handlat om att hon är 

driven. Hon menar dock att detta driv ibland har gett henne en känsla av rastlöshet och att hon 

önskar att hon varit bättre på att stanna upp och landa lite i sig själv och i sitt arbete. Trots 

detta tror Åsa att det är detta inre driv som har tagit henne framåt och fått henne att utvecklas. 

Hon har genom åren byggt upp ett personligt varumärke som hon är mycket stolt över och 

detta i samband med hennes förmåga att nätverka har varit viktiga delar i hennes avancemang.  



  

28 
 

Majoriteten av kvinnorna vi talat med berättar om deras inre driv och hur stor del av dem det 

är. Magdalena Öhrn berättar att det är hennes driv och kompetens som tagit henne till den 

position hon sitter på idag. Vidare berör också majoriteten av kvinnorna deras oräddhet inför 

att ta sig an nya uppgifter och roller. Ann Ling berättar ”jag har aldrig varit rädd för att göra 

bort mig eller sticka ut näsan, man måste våga ta risker”. Karin Mattsson förklarar att hon är 

nöjd över hennes oräddhet och att hon vågade kasta sig ut i en helt ny bransch. Anna Soltorp 

menar i kontrast till detta att det inte handlar om att hon är orädd utan att hon emellanåt känt 

sig rädd, men att hon hanterat detta genom att fråga sig själv ’vad är det värsta som kan 

hända?’. Hon menar vidare att viktiga egenskaper i hennes karriärutveckling har varit att hon 

är en vinnarskalle och därmed mycket envis. Hon drar sig inte för att argumentera för sin sak 

och skräms inte av auktoriteter eller människor med en annan social status än henne själv. 

Anna menar vidare att hon egentligen inte haft någon specifik kunskap i branscherna hon 

arbetet inom och säger att hon istället ”kan lite om mycket”. Det är hennes analytiska förmåga 

att se samband och hennes sociala kompetens som hjälp henne utvecklas i karriären. Hon 

förklarar tillexempel att hon är en god människokännare och nätverkare samt bra på att lyssna. 

Katarina Zambrell förklarar att hon ser sig själv som mycket flexibel och drivs av känslan att 

kunna lösa problem. Dessa faktorer har varit viktiga i hennes avancemang och hon har 

upplevt att hennes förmåga att strukturera ofta fått positiv respons på arbetsplatser.  

Ann Ling berättar att det är hennes branschkunskap som fått henne att lyckas i karriären. Hon 

menar att branschen hon verkar inom är så pass utmärkande att om hon inte haft kunskap om 

den så skulle hon blivit överkörd direkt. Vidare talar Ann om hennes förmåga att kunna 

nätverka och skaffa sig goda kontakter både på och utanför arbetsplatsen. Karin Mattsson 

talar också om nätverkande och förklarar att ”det finns en sak som är jätteviktig om man vill 

göra karriär som tjej och det är att vara omgiven av personer som tror på en”.  Karin menar 

att hon alltid haft en eller ett par personer på varje arbetsplats som alltid ställt upp för henne 

och trott på det hon gjort, dessa personer har gett henne ny energi och varit viktiga för hennes 

avancemang i karriären.    

Majoriteten av kvinnorna berör hur viktigt det är med en stöttande familj när man som kvinna 

vill göra karriär. Karin Mattsson förklarar att stödet från hennes familj och partner har varit 

viktigt i hennes karriäravancemang. Hon berättar att det är viktigt att man i en relation stöttar 

varandra och låter varandra arbeta mycket. Ann Ling förklarar även hon att familjen och 

stödet hemifrån är viktigt om man vill kunna avancera i karriären; ” för mig är det viktigt att 

ha ett stabilt hem där man kan hämta energi, man måste ha en bas att stå på”. Katarina 
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Zambrell resonerar kring samma ämne och menar att det för henne har varit viktigt att hennes 

man hjälpt till med diverse sysslor hemma.  

Åsa Måård förklarar att hon lagt ett stort värde i att hennes partner backat upp henne och 

stöttat henne, detta har gjort att hon haft möjligheten att utvecklas i karriären då ansvaret 

hemma i stort har varit delat mellan båda två. Vidare förklara Åsa att något som varit viktigt i 

karriärutvecklingen är att hon inte ser konkurrenter som hot utan snarare som kollegor, hon 

har försökt att använda sig av dessa kontakter till att utvecklas och lära sig nya saker; ”var 

inte i det löjliga konkurrent- tänket utan dra nytta av varandra istället och skapa nätverk”. 

Enligt Margret Linehan (2001) så är förmågan att nätverka en viktig förutsättning för alla 

personer som vill göra karriär. Vidare kan nätverkande beskrivas som att skapa kontakter med 

både människor inom organisationen och externa personer för att tillsammans med dessa 

skapa gemensamma nyttor och relationer. Linehan (2001) förklarar att kvinnor ofta är 

uteslutna ur de stora nätverken på arbetsplatser och att dessa är uppbyggda utefter de personer 

som styr företagen, vilket i största utsträckning är män. Hon kallar dessa nätverk ”the old-

boys networks”. Kvinnorna har svårt att bli en del av dessa nätverk och det har visat sig att det 

är mer troligt att män med samma utbildning och erfarenhet som kvinnor blir accepterade i ett 

”old-boys network”. För kvinnor så infinner sig en känsla av att de istället för att bli en del av 

de stora nätverken befinner sig i två olika typer av nätverk. Det ena nätverket består utav 

andra kvinnor och erbjuder socialt stöd medan det andra nätverket består utav en majoritet av 

män och som istället erbjuder en medverkan i att uppnå effektivitet på arbetsplatsen. För de 

kvinnor vi intervjuat så verkar nätverkandet och sociala kontakter vara viktiga förutsättningar 

för att kunna avancera i karriären. Åsa Måård förklarar som nämnt att hon försöker ta tillvara 

på kontakter hon har och att det är bra att dra nytta av varandra och skapa nätverk. Ämnet 

berörs också av Ann Ling som talar om detta fenomen genom att säga att det är betydelsefullt 

att kunna nätverka och skaffa sig goda kontakter både på och utanför arbetsplatsen.  

Anita Göransson (2004) skriver att kvinnor som lyckas nå högre positioner generellt gör det 

långsammare än män, ofta når män högre positioner snabbare än kvinnor och vid yngre ålder. 

Vidare förklarar hon att det är vanligt att kvinnor som når högre positioner blivit erbjudna 

dessa platser. Många av de kvinnor vi intervjuat talar om att de blivit kontaktade och erbjudna 

en del tjänster de haft. Katarina Zambrell berättar, som nämnt, att det var personer i hennes 

omgivning som rekommenderade henne för tjänsten som prefekt och Karin Mattsson förklarar 

att hon blev kontaktad av Östa Småland för sin VD tjänst. Vidare redogör Göransson (2004) 
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för att det är relationer och informella nätverk som styr rekryteringsprocesser på toppnivå och 

därmed är dessa viktiga att vara en del av för att kunna avancera i karriären. I hennes 

enkätundersökning ”ledarskap i förändring” framgår det att framgångsrika kvinnor på 

ledande positioner upplever att det är de informella nätverken som hindrar kvinnor från att 

klättra i karriären. Kvinnorna vi talat med berättar om vikten av nätverkandet och det faktum 

att man måste vara omgiven av människor som tror på det man gör för att kunna avancera i 

karriären. Karin Fröding talar exempelvis om hur viktigt det varit för henne att ha goda 

relationer med sina chefer och hon menar att bra relationer kan hjälpa dig i din 

karriärklättring. Karin Mattsson berör samma område och berättar att det är extra viktigt för 

kvinnor att omge sig med människor som tror på dem för att kunna göra karriär. Det verkar 

således som att nätverken och relationerna är betydelsefulla för intervjusubjekten när det 

handlar om möjligheter att avancera i karriären. 

3.3 ANDRA KVINNOR I ARBETSLIVET- ”det är nog lättare för kvinnor att stötta 
andra kvinnor, kanske för att man känner en slags systerlig gemenskap”.  
 

När vi frågade Åsa Måård om hon har upplevt att andra kvinnor har stöttat eller hindrat henne 

under hennes karriär svarade hon ”genom nätverket Älgänkorna5 har jag hittat ett nätverk 

med andra kvinnor som har stöttat mig i min karriär”. Hon berättar att hon upplever att det är 

lättare att stötta andra kvinnor som också är chefer. Däremot kan det vara problematiskt att 

behöva leda en grupp kvinnor som inte stöttar varandra, hon förklarar att situationer uppstår 

då det tystnar i fikarummet när hon kom in eller att det pratades bakom hennes rygg. Åsa 

menar att ”jag tror att man får ta mer som en kvinnlig chef än en manlig”. Hon berättar vidare 

om en jobbig arbetssituation när hon började arbeta som försäljnings- och 

marknadsföringschef på ett mindre företag i Kalmar. På samma företag arbetade en annan 

kvinna som Åsa upplevde motarbetade henne i många situationer. ”Jag tror att om jag hade 

varit en man så hade man förmodligen stöttat mig”, berättar Åsa om situationen på företaget. 

Vidare säger hon ”jag tror att det är så för oss tjejer. Vi har lättare att se ner på andra 

kvinnor och se dem som konkurrenter”.  

Karin Mattsson talar om hur hon har upplevt att andra kvinnor har haft svårt att acceptera 

henne som person snarare än att hon har upplevt att andra kvinnor har hindrat henne. ”I mitt 

fall har det enbart varit män som har lyft upp mig till nya tjänster. Nu har det i och för sig 

varit uteslutande män som har suttit över mig och haft befogenheten att befordra mig”. Karin 
                                                            
5 Älgänkorna är ett socialt nätverk för kvinnliga chefer inom Kalmar län.  
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förklarar dock vidare att det har varit viktigt för henne att ha kvinnor omkring sig som har 

kunnat ge henne energi. Hon har liksom Åsa ett viktigt kontaktnät med andra kvinnor i 

ledande positioner.  

Katarina Zambrell berättar att hon har en strategi för att hantera eventuella negativa röster 

från andra kvinnor, hon berättar ”man ser ju till att lyssna på sådant som man vill höra först 

och främst. Det är klart att det har funnits de som tyckte att jag inte skulle bli prefekt men det 

valde jag aktivt att inte lyssna på och istället fokusera på de som var inne på samma spår som 

jag själv”. Hon förklarar vidare ”jag tror att det är lättare för kvinnor att stötta andra kvinnor 

kanske för att man känner en slags systerlig gemenskap”.  

Magdalena Öhrn pratar om att hon aldrig har känt sig motarbetad eller hindrad av andra 

kvinnor. Hon berättar att hon snarare har känt sig stöttad av andra kvinnor och är kvick med 

att poängtera att ”det handlar varken om män eller kvinnor utan det är människor generellt 

som har inspirerat mig”.  

Karin Fröding berättar att hon överlag har blivit väl bemött och stöttad av andra kvinnor under 

hennes karriär. ”Som kvinna vet man ju hur andra kvinnor har det eftersom man ska hinna 

med lika mycket som män och sedan mer därtill eftersom man oftast bär det största lasset 

hemma, det gör att man blir motiverad av andra kvinnor”. Karin upplevde att hon blev 

mycket stöttad av sin kvinnliga chef i Spanien och att det var viktigt för henne och hennes 

trivsel. Men Karin pratar också om en annan verklighet, ”jag tror att det kan vara så att 

kvinnor motarbetar varandra eftersom det blir lite att man tar varandras revir på ett sätt”.  

Hon berättar vidare att hon i många situationer blir jämförd med den man som satt på hennes 

post på IKEA innan henne och ofta upplever hon att ”då är ju mannen alltid snäppet bättre”. 

”Om man som tjej gör fel så får man oftast mer kritik än en man och kritiken kommer ofta 

från andra kvinnor”. Däremot vill Karin poängtera att hon aldrig har känt sig hindrad av 

andra kvinnor.  

Anna Soltorp har, precis som Åsa, upplevt att det har varit viktigt för henne att omge sig med 

bra kvinnor, ”vi stöttar verkligen varandra och jag ser definitivt till att ta kraft från andra 

kvinnor”. Anna har inte upplevt någon påtaglig rivalitet med andra kvinnor, ”jag undrar om 

inte det är en myt? Det kan kanske vara någonting som byggs av männen för att kunna 

behålla makten. Det är bara män som har motarbetat mig till exempel”.   
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Ann Ling tillhör också nätverket Älgänkorna och det har för henne också varit viktigt med 

kvinnliga nätverk och kontakter. ”Jag ser till att hämta kraft och energi ifrån andra kvinnor 

eftersom jag vet hur det är att vara chef. Det är roligt att arbeta med andra kvinnor och det 

blir extra intressant eftersom jag vet att det som kvinna inte alltid är lätt”. Ann har däremot 

stött på en del avundsjuka från andra kvinnor, ”en del kvinnor kunde uttrycka sig ’ska du 

verkligen bli VD?’, men hon är tydlig med att berätta att hon överlag har känt sig mycket 

stöttad av andra kvinnor.  

Wahl m.fl. (2011) förklarar att det för en person i en ledande position, främst chefer, kan vara 

viktigt att omge sig med andra chefer för att på detta sätt kunna hitta vägar att kommunicera 

och lära sig hantera osäkerheter som finns i omvärlden. Detta har skapat vad Wahl m.fl. 

(2011) kallar en chefskultur med vissa normer och föreställningar om hur chefer skall vara 

och bete sig. Chefskulturen blir en trygghet för chefer att tillhöra och inom kulturen finns det 

flera olika delar som tillsammans skapar en gemensam livsstil och ett gemensamt språk. Åsa 

Måård, Ann Ling och Anna Soltorps tillhörighet i Älgänkorna kan ses som en typ av 

chefskultur. Alla tre berör ämnet och berättar att Älgänkorna är ett viktigt kontaktnät som 

består av andra kvinnliga chefer där de kan hämta energi och umgås med kvinnor i samma 

situation som de befinner sig i.  

Då den allmänna chefskulturen som finns idag i huvudsak är uppbyggd utefter maskulina 

antaganden finns det därmed vissa synsätt på hur en chef bör vara och agera. Exempelvis så 

menar Wahl m.fl. (2011) att chefskulturen idag ser ut som sådan att man som chef bör kunna 

arbeta dygnet runt och att det är svårt för chefer att ha det huvudsakliga ansvaret i hemmet 

och familjen. Det nätverket som en del av kvinnorna vi intervjuat är en del av består 

uteslutande av kvinnor och detta kan så ses som en kontrast till den typiska chefskulturen som 

råder i samhället. Det verkar som att kvinnorna uppskattar att få ha kontakt med andra 

kvinnor i ledande positioner för att stärka dem i sin roll.  

Camilla af Jochnick (1998) skriver att kvinnor söker efter likheterna hos varandra. Detta kan 

innebära ett problem då det kan hämma kvinnor att sticka ut, ta plats eller våga göra 

någonting nytt. Kvinnor har en tendens att inte ge sig in i någonting utan att först ha blivit 

uppmanade att ta steget av någon annan. Många kvinnors första karriärsteg har handlat om att 

någon har stått bakom och gett dem en push i rätt riktning. Karin Mattsson talar om vikten av 

hennes mentorers stöd. Visserligen är det inte uteslutet att hon hade tagit samma karriärsteg 

utan detta stöd men under intervjun underströk hon det faktum att det har varit viktigt för 



  

33 
 

henne i karriären. Jocknick (1998) förklarar hur kvinnor har en tendens att fråga sig ”klarar 

jag verkligen av detta?” och i ett sammanhang som Älgänkorna är det den stöttande delen av 

sammanhanget en utav de viktigaste beståndsdelarna. Jocknick (1998) skriver att kvinnor 

förmodligen är i mer behov av bekräftelse och uppskattning av det de gör än männen men 

detta gör inte kvinnor mindre kapabla utan det handlar om att kvinnor måste se till att skaffa 

sig den uppmuntran som de behöver på de ställen där de kan få den. Kvinnor och män är olika 

varandra som ledare och kräver därför olika verktyg för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt. 

Jochnick (1998) skriver att kvinnor inte får vara rädda att tro på att dem kan. Blir du tillfrågad 

ett jobb svara inte ”klarar jag av detta?” utan säg istället ”Ja tack, och bra betalt ska jag också 

ha”.  

3.4 PROBLEMATIK– ”vi tjejer får ju tänka karriär både hemma och på jobbet” 
 

Flertalet av kvinnorna har upplevt problematik av olika slag i deras karriärer och i hur de ska 

kunna hantera deras ledarroller. Dessa hinder berör alltifrån hur man ska hantera rollen som 

mamma när man samtidigt arbetar mycket till hur de som kvinnor upplever att de blivit 

bemötta av manliga kollegor.  

Anna Soltorp talar om att hon på ett utav sina arbeten upplevde att många konflikter som 

uppstod i ledningsgruppen, som bestod utav sex stycken män och Anna, skapades på grund av 

att hon var kvinna. Hon berättar att hon ofta blev annorlunda behandlad, avbruten på möten 

och fick höra ”du är så känslig” av sina manliga kollegor. Anna förklarar vidare att hon 

känner att män har svårt att acceptera henne i ledande positioner eftersom hon tar mycket 

plats och ofta säger vad hon tycker. Ett flertal gånger har det också uppstått situationer när 

män vill tillskriva henne typiska kvinnliga egenskaper om hon tycker någonting är fel och 

påpekat detta. Hon får då höra att hon är känslig och inte borde ta det personligt. Vidare 

förklarar Anna att ”det finns en problematik i det faktum att man som kvinna inte kan gå en 

dag utan att bli diskriminerad med att folk inte ens reagerar för att det är satt i system”. Det 

har också uppstått situationer när hon upplevt att hon och hennes kompetens inte tagits på 

allvar. Hon berättar om en situation när hela styrelsen suttit runt ett bord och hon kommer 

med ett förslag som direkt ratades, när en man i samma styrelse senare under mötet tog upp 

samma förslag fast med dennes egna ord blev förslaget plötsligt hyllat. Anna förklarar också 

om en annan situation som uppstått då hon på grund av att hon är kvinna blivit annorlunda 

behandlad, en manlig kollega kallar henne inför sitt sällskap ”vår lilla VD” och hon menar att 

detta inte skulle ha hänt om hon var man.  
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Karin Fröding förklarar att hon egentligen inte känt av några hinder i karriären men fortsätter; 

”jag tror att man som kvinna måste vara bättre än männen för samma jobb”. Magdalena Öhrn 

menar på att hon inte heller stött på några direkta hinder i karriären och berättar att det 

egentliga hindret hon stött på är hennes egen kompetens som inte alltid räckt till.  

Åsa Måård talar om det faktum att det som kvinna är svårt att få ihop karriären med 

mammarollen. Även om Åsa upplever att hennes partner hjälper till mycket hemma så 

upplever hon att det yttersta ansvaret fortfarande ligger hos kvinnan i familjen och förtydligar 

genom att säga ”vi tjejer får ju tänka karriär både hemma och på jobbet”. Åsa berättar vidare 

att hon inte alltid tagits på allvar utan istället blivit ifrågasatt och kritiserad för saker hon gjort 

på arbetsplatsen och hon tror att detta bottnar i att hon är kvinna. Karin Mattsson berör samma 

ämne och menar att hon också ibland blivit kritiserad på grund av saker hon gjort som hon 

tror att män i samma situation inte hade blivit. Hon berättar vidare att hon upplevt en 

problematik i att man som kvinna i karriären också måste försöka få ihop livspusslet, ”dåligt 

samvete har jag jämt, både mot barnen och mot arbetet”. 

Även Katarina Zambrell talar om problematiken i att vara både karriärkvinna och mamma. 

Hon talar om hennes ständigt dåliga samvete över att hon arbetar för mycket. Detta är 

någonting Karin Mattsson också upplevt och hon berättar om det dåliga samvetet över både 

arbetet och familjen, känslan av att inte riktigt hinna med. Katarina Zambrell talar vidare om 

hon är säker på att män i karriären inte känner denna problematik lika påtagligt som kvinnor, 

”det är väl den gamla mamma-rollen som kommer in”.  

När vi frågade Ann Ling om vilken problematik hon upplevt i karriären så berättar hon det är 

tre saker hon känt varit emot henne; att hon är kvinna, att hon är blond och att hon är 

stockholmare. Hon förklarar att hon i början som VD på Kalmartravet inte kände att hon blev 

tagen på allvar, dels för att hon hade arbetet i organisationen tidigare och därmed blev 

rekryterad inifrån men också för att hon är kvinna. Ann berättar om situationer där hon 

upplevt att kollegor antytt ”kan hon verkligen det där.. sen är hon ju tjej också”. Inom 

företaget var det då trettiotvå män och henne själv som arbetade. Ann Ling förklarar att 

männen ofta tittade över huvudet på henne när de pratade och förtydligar ”berättade jag 

någonting så stod dem liksom och tittade över mig så det tog nog nått år innan jag kom in i 

gruppen”. Ann tror att detta beteende kan ha och göra med att männen var osäkra inför henne 

i och med det faktum att hon är kvinna och eventuellt skulle ha ett annat synsätt än dem. Hon 

berättar vidare att kunder på företaget ofta automatiskt går in till hennes manliga kollega för 
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att fråga om diverse saker istället för att gå in till hennes kontor då de inte uppfattar att det är 

hon som är VD. Hon tror generellt att människor har svårt att se kvinnor som chefer, ”man 

tror hela tiden att mannen är den som bestämmer, och sådant ser man ju genomgående i hela 

samhället”. Vidare förklarar Ann att hon är medveten om att hennes manliga kollegor har 

bättre lön än henne samt egna tjänstebilar, ”det handlar väl om man inte är lika bra på att 

förhandla”.  

Wahl m.fl. (2011) skriver att det idag finns ett fåtal formella hinder kvar för kvinnor till att 

avancera i karriären. Trots detta så ser situationen ut som den gör med kvinnor som har lägre 

lön, mindre möjligheter att göra karriär och nå lika höga positioner som män. Alice Eagly och 

Linda Carli (2007) förklarar dock att det genomgående i kvinnors karriärklättring, en väg som 

de beskriver som att manövrera sig fram i en labyrint, fortfarande finns en hel del 

diskriminering på vägen. Ett utav de mest diskriminerande barriärerna som kvinnor ställs 

inför är att de ofta har mindre lön för samma arbete som männen (Eagly & Carli 2007). Det 

verkar som att det idag finns informella hinder som kan ses som problematiska för kvinnor i 

karriären. Det Ann Ling förklarar i stycket ovan tyder på detta. Ann berättar att hon anser sig 

vara dålig på att förhandla om sin lön och hon säger med glimten i ögat att ”företagen borde 

ju vinna ekonomiskt på att anställa kvinnor”. Problematiken kring att kvinnor tjänar mindre 

än män ligger inte bara i det faktum att det är diskriminerande utan också att en del kvinnor 

möjligtvis inte ens anstränger sig för att förändra detta. Linehan (2001) förklara att ett annat 

hinder för kvinnor i karriären är problematiken som finns med att lyckas ta sig in i ett ”old-

boys network”. Hon menar att det finns en tendens att männen i dessa nätverk skapar en 

djupare relation med varandra utanför arbetet. Detta sker i sammanhang som kvinnor generellt 

inte befinner sig i med kollegor; på after-worken, på sportevent och i barer. Kvinnorna vi 

intervjuat talar om problematiken att ha familj samtidigt som man skall lyckas göra karriär 

och de har talat om att de fortfarande är de som har huvudansvaret hemma. Detta innebär att 

kvinnorna har mindre fritid och lediga timmar vilket i sin tur kan leda till att möjligheten att 

delta i aktiviteter som Linehan (2001) talar om minskar.  

Eagly och Carli (2007) beskriver att majoriteten kvinnor spenderar mer tid i hemmet än vad 

männen gör och att de också är de som bär det huvudsakliga ansvaret för hemmasysslor. 

Författarna menar på att kvinnor i en familj är de som huvudsakligen ansvarar för att barnen 

kommer iväg på sina fritidsaktiviteter och att det ofta är kvinnor som stannar hemma från 

arbetet för att ta hand om sjuka barn. Vi ser en koppling mellan detta fenomen och det som 

Åsa Måård talar om. Detta blir extra tydligt när Åsa berättar att det alltid är hon i familjen 
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som planerar och tänker steget längre när det handlar om att boka in middagar, laga mat, 

handla, skjutsa barnen eller andra situationer. Det finns forskning som tyder på att männen i 

dagens samhälle är mer villiga än tidigare att hjälpa till i hemmet men att det fortfarande är 

kvinnorna som agerar huvudansvariga (Eagly & Carli 2007).  

Karin Fröding berättade om det faktum att hon tror att kvinnor måste vara bättre än männen 

för samma arbete och denna problematik blir tydlig när Wahl m.fl. (2011) menar på att det på 

chefspositioner finns en del stressmoment som kvinnor kan känna av mer än män. Det handlar 

om att de ofta är tvungna bevisa att de gör ett lika skickligt arbete som deras manliga kollegor 

(Wahl m.fl 2011) trots att det visat sig att kvinnorna i allt större utsträckning än män tar en 

eftergymnasial examen (Flodström m.fl. 2008).  

Wahl m.fl. (2011) skriver om att en kvinna som befinner sig i en avvikande position gentemot 

majoriteten av organisation kan bli uppfattad och bedömd utefter den generaliserade 

stereotypbilden av hur en kvinna ”ska vara”. Författarna tar upp ett exempel på att en kvinna 

ofta antas vara en sekreterare eller assistent på ett kontor även fast det i själva verket arbetar 

som chef. Kvinnorna kan ses som exempelvis moderliga och förföriska (Wahl m.fl 2011) eller 

som Anna Soltorp beskriver, känsliga. Wahl m.fl. (2011) förklarar att kvinnor i ledande 

positioner ofta ses som avvikande från normen och dess givna villkor. Då det råder en 

maskulin föreställning om hur chefer ska vara så blir det en kontrast när en kvinna anammar 

en chefroll i en mansdominerad organisationskultur.  

Anita Göransson (2004) förklarar att det av kvinnor ses som en positiv resurs att vara man i 

karriären. Vidare förklaras i hennes bok ”kvinnor, män och karriärer” att både kvinnor och 

män upplever det som betydligt mindre positivt att vara kvinna i näringslivet. De flesta 

kvinnorna vi intervjuat verkar ha känt av denna problematik och vi tror att detta är den 

rådande bilden av hur kvinnor upplever arbetsmarknaden idag. Bara att du fötts till kvinna 

verkar spela in på hur du upplever att du blir behandlad. Karin Fröding talar om att ”män 

skyddar män” och Anna Soltorp berättar att hon upplevt att män i företag hon arbetet haft 

svårt för henne på grund av att hon var just kvinna. Vidare förklarar Anna att ”det finns en 

problematik i det faktum att man som kvinna inte kan gå en dag utan att bli diskriminerad 

med att folk inte ens reagerar för att det är satt i system”. Även Ann Ling är inne på detta 

spår och berättar, som nämnt, att hon upplevt att hon har känt av tre speciella faktorer som 

varit problematiska i hennes karriär, en av den var att hon är kvinna. 
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Lena Wennberg (1997) skriver att normen i hur ledarskap ska bedrivas är grundat i en 

maskulin form och därför utnyttjas inte det kvinnliga förhållningssättet fullt ut. Det finns 

forskning som tyder på att arbetsplatser idag är uppbyggda utefter maskulina principer och 

detta resulterar i att kvinnor kan uppleva hinder även om det inte är avsiktiga utan snarare 

framväxta utefter hur samhällets strukturer sätt ut förr. Wennberg (1997) berättar vidare att 

det är viktigt att arbetsplatser idag är medvetna om detta och försöker anpassa arbetsplatsen 

utefter den nu rådande bilden; att kvinnor faktiskt arbetar och är en del av näringslivet. Hon 

menar att den fulla potentialen hos kvinnor inte utnyttjas och att detta är både orättvist och ett 

slöseri med de resurser som finns att tillgå. Det faktum att Anna Soltorp berättar att hon 

upplevt att hennes kompetens inte tagits på allvar kan ses som ett resultat av detta.   

Ekehammar och Marongiu (1998) skriver om det faktum att kvinnor känner sig mer stressade 

över kombinationen familj och arbete än män. De skriver också att det är tydligt att det finns 

en större arbetsbelastning på kvinnorna. Rachelle Cortis och Vincent Cassar (2004) skriver att 

interna faktorer, så som det avgörande familjeansvaret kan komma att påverka kvinnors 

karriäravancemang. Eftersom denna arbetsbelastning i huvudsak belastar kvinnorna kan det 

därför vara så att kvinnor inte blir lika djupt involverade i sitt arbete som männen och på så 

vis fylls många ledande positioner av män (Cortis & Cassar 2004). Både Katarina Zambrell, 

Karin Mattsson och Åsa Måård talar tydligt om att det är en svår balansgång mellan att vara 

mamma och chef. De talar också om att det går åt mycket energi till att tackla det dåliga 

samvetet. Visserligen har denna balansgång inte, vad vi förstår, påverkat deras chanser till 

avancemang men det har påverkat kvinnorna i deras sätt att leva. Ekehammar och Marongiu 

(1998) skriver att det behövs mer forskning kring hur man ska förbättra situationen för 

kvinnor inom arbetslivet så att stressen inte tar över deras välmående. Det handlar inte bara 

om att ta hand om de kvinnor som befinner sig i arbetslivet just nu men också att förbättra för 

de kvinnor som är på väg in.  

Cortis och Cassar (2004) förklarar att trots att kvinnor idag har gjort en hel del framsteg så 

fortsätter det att existera negativa och stereotypa förutfattade meningar kring hur det kvinnliga 

ledarskapet ser ut. Dessa förutfattade meningar kan tolkas som att de stödjer övertygelsen om 

att kvinnor inte passar in i chefsyrket eftersom modellen av hur en lyckad manager beter sig 

på baseras på manliga egenskaper. Denna stereotypa bild ger en uppfattning om att kvinnor 

med traditionellt manliga drag har en bättre chans till att lyckas med sitt ledarskap. Detta 

stärker tänket kring ”tänk ledarskap- tänk manligt” (Cortis & Cassar 2004). Det finns en risk i 

detta, vilket Kanter (citerad i Jacobs 1995) förklarar som ”styrkan i antalet”. Eftersom 
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kvinnliga ledare inte är jämbördigt representerade i antal med männen så gör detta att 

kvinnorna hamnar i en ofördelaktig situation då de är i minoritet (Cortis & Cassar 2004). Det 

blir tydligt i ett företag som Kalmartravet där Ann Ling sitter som enda kvinna i en ledargrupp 

på 32 män. Hon berättar om hur hon i början av sitt chefskap kände sig förbisedd på möten 

och att männen talade över huvudet på henne. Hon berättar vidare att det tog henne ett helt år 

innan hon kände sig en del av gruppen. Cortis och Cassar (2004) skriver att denna minoritet 

av kvinnor i ledande positioner kan innebära att kvinnor kan komma att ses och känna sig som 

symboler för företaget snarare än att de blivit anställda för sin komptetens skull. Detta talar 

också Frances Tomlinson m.fl. (1997) om då de beskriver att det finns en risk i att man 

försummar olikheterna hos kvinnor och på detta sätt så leder det att den stereotypa bilden av 

en kvinnlig ledare stärks.  

3.5 HANTERING- ”Man måste vara lite slug och smart..” 
 

Åsa Måård förklarar, som nämnt, att hon upplevt det problematiskt att få ihop mammarollen 

med arbetsrollen. Hon har flera gånger känt att hon arbetat för mycket och hon har varit 

utbränd och sjukskriven. För att lära sig hantera problem som dessa så berättar Åsa att hon 

jobbat mycket med sig själv och lärt sig känna efter vad som känns rätt. ”Jag har genom detta 

lärt känna mig själv, det är viktigt att göra det för att kunna göra sitt bästa för andra”. Hon 

berättar vidare att hon tycker att det är skönt att sitta på en ledande position eftersom hon på 

detta sätt kan styra över hennes egna arbetstider och pussla ihop det med vad som passar 

hennes familjesituation bäst.  

Karin Fröding menar på att det som hjälpt henne att hantera de problem hon stött på har varit 

att vara påläst, ”du måste veta vad du pratar om och vara snabb med att komma till saken”. 

Hon förklarar det som en mer manlig ledarstil med poängterar samtidigt att det är viktigt att 

fortfarande få vara kvinnlig och ändå bli tagen på allvar och att det har fungerat för henne. 

”Man får anpassa sig till situationen och inte bli för mjuk.. sen finns det ju vissa kvinnor som 

blir riktigt män när dem leder, man får ha läppstift”, berättar Karin med glimten i ögat. Hon 

förklarar vidare att hon har en taktik i hur man kan tackla en ledningsgrupp med i stort sätt 

enbart män och deras ibland grabbiga beteenden. ”..det kan vara bra att försöka få bättre 

kontakt med någon, du behöver inte vara vän med alla men försök att nysta någon kring ditt 

finger istället för att satsa på att få med hela gruppen”. Vidare förklarar hon att kvinnlig list 

är viktigt men att hon aldrig använt sig av det för att smickra in sig hos cheferna. Det handlar 
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istället om att inte ställa fel frågor i fel ögonblick och att man måste kunna känna av 

situationer.  

Ann Ling berättar att hon upplevt problem rörande huruvida man som kvinna blir tagen på 

allvar. För att lyckas hantera denna problematik förklarar Ann att det är viktigt att inte vara 

rädd för att vara framåt och våga säga vad man tycker. Om man befinner sig i situationer när 

det krävs ska man som kvinna våga höja rösten och riva i: ”jag är ganska tuff och om jag 

upplever att de inte lyssnar på mig så ser jag till att höja rösten”. Att vara branschkunnig är 

också någonting som Ann tror har hjälpt henne att bli tagen på allvar då hon leder inom en så 

pass speciell bransch som travet är.  

Karin Mattsson förklarar, som nämnt, att den största problematiken hon upplevt ligger i att 

lyckas kombinera familjeliv och arbetsliv. Hon har hanterat detta genom att hon alltid har haft 

en mycket stöttande familj som hjälpt henne men tillägger; ”jag ställer som sagt väldigt höga 

krav både på mig själv och på min omgivning vilket inte alltid är en fördel”. Karin anser att 

det är viktigt med trygghet i sin roll, man måste inse att man inte kan allt. ”Det är omöjligt att 

kunna allt! Måste inse att andra är bättre på vissa saker och våga fråga”. Hon tror att detta är 

typiskt kvinnligt och att man måste komma över detta om man vill vara en god ledare och 

kunna avancera i karriären.  

Katarina Zambrell berättar att hon ofta hålla sig kort och koncis när hon pratar. ”Pratar man 

för länge och omständigt så tappar man fokus.. Man måste vara lite slug och smart på det 

sättet”. Hon menar att hon som ledare inte kan vara för auktoritär och ignorera andras 

synpunkter och på detta sätt få sin vilja igenom. Istället brukar Katarina försöka förankra 

hennes idéer hos personer som är inne på samma spår som henne och också prata med 

människor innan hon konfronterar dem med ett obehagligt beslut utan någon som helst 

förvarning. ”Jag upplever att man får fler med sig om man medlar lite så man får vara lite 

kvinnligt slug på nått vis”. 

Anna Soltorp berättar att hon tacklar en del problematik genom att läsa böcker för att bli 

medveten om vilka mönster hon inte vill falla in i och lära sig olika strategier hon kan 

anamma för att undvika detta. Hon förklarar att hon kommit på sig själv med att säga saker 

som ”åh vad dum jag är som inte tänk på det tidigare” och menar på att en man inte hade talat 

om sig själv på det sättet. ”Det är det där ”kvinnliga sättet” att vara på, ska ursäkta sig och 

så och det är de jag vill komma ifrån”. Vidare berättar Anna att hon ibland tycker att det kan 

vara viktigt att använda sig av list genom att anpassa sig efter olika situationer men att detta är 
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något hon personligen har svårt för då hon är väldigt spontan och säger det hon tycker. 

”Ibland kan jag öppna mig för mycket på det sättet och har märkt att det kan användas emot 

mig”. Anna berättar om en situation, på ett utav företagen hon arbetet på, när en kollega till 

henne fått det att framstå som att hon hade svårt att tyda siffror när hon enbart berättat för 

personen i fråga att hon hellre läste text än diagram.  

Wahl m.fl. (2011) förklarar att det inom ledarskap har vuxit fram en typ av maskulin logik 

och självklarhet medan femininet har blivit associerat med exempelvis kontorsarbeten. 

Affärsspråket idag är styrt efter typiska manliga kommunikationssätt så som metaforer och 

antologier från sportvärlden. Harragan (1977) anser att detta innebär att kvinnor får svårt att 

tyda det manliga affärsspråket och förklarar att det ofta består av tvåtydliga budskap och 

broderlig jargong. Vidare förklarar Wahl m.fl. (2011) att en ledare måste veta hur denne skall 

kommunicera och uttrycka sig för att kunna leda på bästa sätt. Vi ser detta som att kvinnor i 

organisationer måste vara medvetna om att det idag på arbetsplatser talas ett affärsspråk som 

ibland kan ses som främmande eftersom de flesta ledningsgrupper och styrelser består av en 

majoritet av män. En del kvinnor vi intervjuat har talat om en grabbig atomsfär när de på 

möten är en majoritet av män, detta ser vi som den borgerliga jargong som Harragan (1977) 

talar om.  

Jochnick (1998) talar om att kvinnor använder sig av ett annat typ av språk i sitt ledarskap. 

Detta berör Anna Soltorp när hon berättar hur hon ibland kommer på sig själv använda uttryck 

som ”åh vad dum jag är som inte tänkte på det tidigare”. Jochnick (1998) menar att detta är 

ett typ av språk som används av kvinnor för att sänka sin profil för att på så sätt närma sig 

sina medmänniskor. Samma språk används också för att kvinnor sällan vill utlova mer än vad 

de kan stå för och på så sätt frigör man sig från eventuella misstag eftersom man då 

åtminstone kan säga att man lovade att försöka, ingenting mer. Jochnick (1998) talar om att 

det finns en stor risk med ett sådant språk eftersom det lämnar utrymme för tvivel. Språket 

skapar trygghet och om man då har en chef som svarar ett tydligt ”ja!” istället för ”jag tror 

det” slipper människan som man talat med att tveka. Karin Mattsson talar också om hennes 

speciella språk. Hon berättar om att hon inte är rädd för att fråga om det är någonting som hon 

är osäker på och menar att det är omöjligt att kunna allt. Jochnick (1998) talar om att detta 

också är typiskt för kvinnan. Kvinnor vill gärna komma överens, medla och diskutera. Hon 

menar vidare att det ibland kan anses som en svaghet att vara så pass öppen när man inte har 

förstått och att männen många gånger väljer att hålla sig helt tysta snarare än att fråga. 

Jochnick (1998) menar vidare att många utav de anledningarna till att kvinnor frågar mycket 
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beror på att de vill skapa samhörighet i gruppen. Om man är frågvis innebär detta ofta i 

männens ögon att man inte vet någonting vilket innebär att man följaktligen faller långt ner i 

hierarkin. Karin Fröding talar om vikten av att inte ställa fel frågor vid fel tidpunkt och 

förmågan att som kvinna kunna känna av situationer. Katarina Zambrell talar vidare om 

slughet och menar att hon är medveten om sin retorik för att få sina medarbetare på samma 

spår som henne själv. Hon väljer medvetet att tala med sina kollegor kort och koncist 

eftersom att hon har upplevt att om man pratar för länge så tappar de fokus. Förmodligen har 

kvinnor behövt utveckla sin retorik så att den passar sammanhanget och gruppen.  

3.6 PERSONLIGA STRATEGIER/EGENSKAPER- ”det är viktigt att ha 
människor runt omkring sig som lyfter en i sitt arbete” 
 

Vi frågade Ann Ling om vilka egenskaper som hon tror har varit viktiga för att hon skulle 

lyckas i karriären. Ann är noga med att poängtera att hon arbetar i en bransch vilken är 

tämligen karaktäristisk vilket har inneburit att hennes branschkunskap har varit viktigt för 

henne i hennes avancemang. Hon berättar också att det har varit viktigt för henne att kunna 

leda ett team. Hon beskriver sig själv som mycket kollegial och ser alltid till att tala för hela 

gruppen. ”Jag vill att alla ska ha det bra och att alla ska bli sedda”. Ann berättar vidare att 

hon aldrig har varit rädd för att sticka ut näsan och berätta vad som tycker. För henne har det 

varit viktigt att våga och ta risker.  

Anna Soltorp pratar om vikten av att våga ta för sig. Hon har alltid varit framåt och bestämd 

och har automatiskt hamnat i positioner där hon har kunnat påverka. ”För mig har det varit 

viktigt med min analytiska förmåga. Jag kan ganska snabbt koka ihop någonting för att lösa 

ett problem och det har hjälpt mig jättemycket”. Anna talar om att det har varit viktigt med 

nätverk och att ha människor som man kan ta hjälp av och lyssna på. Hon pratar också om det 

faktum att hon är en vinnarskalle och är envis och kan argumentera för hennes sak. ”Jag gillar 

som sagt att påverka och att förändra”.  

För Karin Fröding har det varit viktigt med det inre drivet. Det har också varit viktigt att ha 

självförtroende och förstå att ingen människa är perfekt. Karin berättar: ”jag tycker om att 

arbeta med människor. Det måste man göra i min bransch”. Under sin tid i Spanien var Karin 

och en annan kvinna de enda kvinnorna i ledningsgruppen och för att få sin röst hörd har det 

för Karin varit viktigt att knyta goda kontakter. Hon berättar: ”man behöver inte vara vän 

med alla men på något sätt måste man få en bra kontakt med någon”. Hon talar också om den 
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kvinnliga listen och vikten av att inte ställa fel frågor i fel ögonblick, hon berättar vidare ”man 

måste se till att känna av situationen”. Karin talar vidare om värdet av att vara professionell 

och visa att jobbet är viktigt. ”Det krävs på många sätt att man som kvinna är bättre än sina 

manliga kollegor eftersom det finns många barriärer i omvärlden”. Karin vill också 

poängtera att det är viktigt att trivas med sitt arbete och tycka att det man gör är roligt. 

Magdalena Örn talar precis som Karin om vikten av att vara professionell i sitt arbete, ”det 

handlar om driv och affärsmannaskap”. För Magdalena har det också varit viktigt med 

prestigelöshet och att ha en positiv inställning till det man gör. Hon berättar att hon alltid har 

varit motivationsdriven och tycker om att lära sig nya saker. Vidare förklarar hon att det har 

varit betydelsefullt att omge sig med bra människor, ”det känns bra när VDn är bra och tror 

på det man gör”.  

Karin Mattsson talar också hon om vikten av att ha människor runt omkring sig som tror på 

en. Hon berättar om att under hennes yrkesverksamma liv så har hon alltid haft någon som 

stått bakom henne, ”det är viktigt att ha människor runt omkring sig som lyfter en i sitt 

arbete”. Även Mattsson pratar om det inre drivet och hon berättar att hon alltid har velat 

arbeta sig framåt under hela hennes karriär.  

Katarina Zambrell beskriver sig själv som flexibel, det har hjälpt henne i sin roll som prefekt 

att kunna acceptera de förhållandena som funnits och förmågan att kunna samarbeta med 

andra. Hon talar vidare om hennes ordningssinne och hur hon har implementerat den 

egenskapen i alla yrken som hon har haft. Hon berättar ”jag har ett ordningssinne och jag är 

duktig på att planera och strukturera och även att kunna pussla ihop olika komponenter”. För 

Katarina har samtalet med den enskilde medarbetaren varit viktigt, ”det är viktigt att tycka om 

sina medarbetare för då blir det automatiskt så att man värnar om deras sak och att det ska 

bli bra för alla”.   

Åsa Måård berättar att det för henne har varit viktigt med förmågan att kunna se möjligheter 

och effekterna av nätverkandet, ”jag ser inga konkurrenter utan jag ser kollegor”. Hon talar 

om vikten av att kunna använda sig av de kontakter som man och ta vara på de tips och råd 

som de kan bidra med. Även för Åsa har det inre drivet varit betydande för karriärklättringen, 

hon berättar ”jag har egentligen inte haft någon speciell strategi utan det har mest handlat 

om att jag har varit rastlös och mycket driven”.  

Eagly och Carli (2007) förklarar att kvinnor som vill ta sig igenom de hinder som finns måste 

de ha förmågan att skapa sociala kontakter. Vidare har de uppmärksammat att kvinnor som 
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lyckas manövrera sig förbi labyrinten också har lyckats att skapa en god balans mellan familj 

och arbetsliv. Våra intervjuade kvinnor verkar ha förstått vikten av att skapa sociala kontakter, 

flera utav dem talar om hur viktigt det är med goda relationer till andra chefer och kollegor. 

Karin Mattsson talar exempelvis om betydelsen av att ha människor omkring sig som lyfter 

henne i sitt arbete. Älgänkorna är, som nämnt, också en typ av social kontakt som vi tror varit 

viktiga för några utav kvinnorna när det handlar om att utvecklas och knyta kontakter. 

Jochnick (1998) skriver om det faktum att kvinnor har en tendens att tona ner sin ledarroll i 

relation till sina medarbetare. Detta på grund av att kvinnor ordnar sig i gruppen utefter 

likheter till varandra till skillnad från männen som rangordnar gruppen utefter olikheterna. 

Dessa olikheter mynnar ut i att en ledare utses, alltså den som hamnar längst upp genom 

rangordningsproceduren. Då kvinnor ofta har svårt att tänka i hierarkiska termer har de därför 

en relativt dålig känsla för rang. Det är alltså det viktigare för män att tydligt markera sin 

ledarroll eftersom män lyder ledare och därför kan det bli problematiskt för den kvinnliga 

ledaren då hon ofta vill ses som en i gänget. Hanna Kusterer (2008) talar om typiska kvinnliga 

ledarskapsdrag och förklarar att det är vanligt att dessa uppfattas som mindre auktoritära än 

männens. Hon beskriver att kvinnor i större utsträckning än män arbetar för gruppen och är 

måna om att kollegorna ska må bra och trivs. Ann Ling talar om det faktum att hon är mycket 

kollegial och värnar om hennes medarbetare. Hennes medkänsla för hennes kollegor upplever 

hon som en positiv egenskap i hennes ledarstil och hon ser sig själv som en gruppmedlem 

snarare än en chef även om hon i slutändan är den som bestämmer. Det skulle möjligen kunna 

vara så att hennes relation till hennes kollegor hade sett annorlunda ut om hon hade styrt sina 

medarbetare med en järnhand. Eftersom hon upplever hennes relation till sina medarbetare 

som lyckad kan vi inte utesluta att det finns organisationer där det är fördelaktigt med ett 

annat typ av ledarskap. Problematiken ligger i det faktum att denna ledarskapsstil inte är lika 

vanlig vilket då innebär att den lätt kan förkastas (även om så inte verkar vara fallet för Ann 

Ling) endast på grund av att den är annorlunda eller på grund utav att den faller utanför 

normen av vad man är van vid, har fått lära sig eller läst om i teoriböckerna.   

3.7 INSPIRATION-  ”man får inte dra ner brallorna på män offentligt” 
 

När vi frågade Katarina Zambrell om tips och råd till andra kvinnor kring karriärklättring 

säger hon ”det är viktigt att bygga sitt chefskap på god kompetens. Man måste sätta sig in i 

och vara kunnig det som man ska leda”. Katarina berättar också att det som chef är viktigt att 

vara tydlig i sitt ledarskap och se till att få folk med sig och entusiasmera sin personal. Hon 
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menar vidare att det också är viktigt att se till att få stöd av sina kollegor. När man blir chef 

går man ofta från att vara kollega till överordnad och det innebär att man måste lämna vissa 

typer av kontakter med kollegor som man har och det blir därför viktigt att knyta nya band i 

nya konstellationer. ”Man måste hitta sina nätverk där man kan bolla idéer och prata rent 

allmänt, utanför jobbet, och där det finns de som kan ge en ett annat perspektiv”.   

Magdalena Öhrn menar att man som kvinna har mycket eget ansvar när det gäller eventuella 

karriärhinder: ”om man når i glastaket får man väl göra någonting annat. Det kanske är 

enklare det än att försöka förändra strukturer internt? Då får man söka sig någon 

annanstans, det är inte svårare än så”. Hon menar att man som kvinna inte kan skylla på 

företagets struktur eller på andra kollegor utan att man får ta tag i problemet själv.  

Karin Mattsson berättar att hennes tips och råd handlar om att omge sig med människor som 

tror på det man gör. Det är också viktigt att behandla människor med en stor ödmjukhet 

samtidigt som man måste vara tydlig med vart man vill klättra i organisationen. Karin talar 

också om vikten av en stabil hemmamiljö, ”man måste ha stöd hemifrån. Man brottas jämt 

med det ständiga dåliga samvetet- både mot barnen och mot arbetet”. Hon menar också att 

man måste våga ha fel ibland och hitta stöd hos andra kollegor, ”vi som kvinnor måste våga 

mer!”. ”Klart att jag har stött på manssamhället men jag är så pass stark att jag kan hantera 

det”.  

Åsa Måård talar, precis som Karin Mattsson, om att det är viktigt att hitta rätt kombination 

mellan familj och arbete. ”Man måste hitta den kombinationen och acceptera att man måste 

släppa jobbet ibland”. Hon talar också om att man måste våga vara sig själv och hon tycker 

även att man ska dra nytta av sina kontakter, ”var inte i det löjliga konkurrenttänket utan dra 

nytta av varandra istället, prata med människor och skapa egna nätverk”. Åsa vill 

understryka att det är viktigt att komma ihåg att hälsan kommer först, inte arbetet. Utan hälsan 

kan ingen arbeta.  

Karin Fröding pratar om glädjen i arbetet som nyckeln till framgång, ”man ska välja det som 

man tycker är roligt att göra, tvinga inte in dig i nått för att bevisa att du kan”. Karin talar, 

precis som Katarina Zambrell, om vikten av att vara påläst och kunna sin bransch. Hon menar 

vidare att man som kvinna måste vara bättre än de manliga kollegorna i många lägen eftersom 

det finns barriärer i omvärlden, ”det funkar inte att vara extra piffig med kort kjol. Man måste 

vara allvarlig och professionell och visa att du tycker att jobbet är viktigt”.  
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Anna Soltorp vill uppmana andra kvinnor att ”bli inte flickor! Jag minns att jag i många 

situationer har känt hur jag har krympt och blivit en liten flicka i konflikter med äldre män. 

Man måste då rycka upp sig och inse att man är där för en anledning och att man är 

kompetent”. Hon talar vidare om att kvinnor inte får spela på sin sexualitet eller att ta den 

rollen man förväntar. Men det finns en balans i det också, ”man får inte dra ner brallorna på 

män offentligt men var tydlig när det är någonting som känns fel”. Det handlar också om att 

våga och att inte vara rädd. ”Läs böcker! Och var uppmärksam på din egen del i det hela”.  

Ann Ling tycker att man skall gå in i sin chefsroll och vara stolt över att man är kvinna. Men 

man måste samtidigt gå in i det med öppna ögon och vara medveten om vad som hör till det 

kvinnliga könet. ”Jag tycker om att gå i klackskor till exempel och skulle inte ändra på mig 

för att passa in i något typ av fack”. Ann talar vidare om att det är viktigt att omfamna alla de 

kvalitéer som kvinnor besitter. ”Jag tror att män egentligen är lite avundsjuka på oss kvinnor 

och jag tror till och med att de är lite smårädda för oss”. Hon tycker att man som kvinnlig 

chef skall ta sig an uppdraget, sträcka på sig och vara stolt och visa att man är kvinna. Hon 

menar också att det är viktigt att samarbeta med kvinnliga kollegor men att man ska vara 

försiktig så att det inte blir ”tjejerna mot killarna”.  

Yvonne Due Billing (1997) skriver att kvinnor som är karriärmedvetna ofta har en god 

självkänsla och är starkt övertygade om deras kompetensnivå. Dessa egenskaper betecknas 

traditionellt som manliga och därmed även chefskapet. Hon talar vidare om hur kvinnliga 

chefer också har en tendens att ha androgyna attityder till kvinnorollen. Billing (1997) skriver 

att detta innebär att kvinnor som besitter övervägande egenskaper som ofta tillskrivs männen 

blir premierade inom ledarskapsyrket. Katarina Zambrell talar om att man som kvinna måste 

bygga sitt ledarskap utifrån sin kompetens. Katarina menar också att man måste vara tydlig i 

sitt ledarskap och med denna tydlighet menar hon att man måste vara kort och koncis för att få 

fram sitt budskap. Kopplingen mellan kompetensnivån och övertygelsen om att man är rätt för 

chefskapet blir här tydligt. Rachel Hare- Mustin och Jeanne Marecek (1988) talar om att det 

dock finns tveksamheter kring den positiva synen på androgynitet då det framstår som att de 

manliga och kvinnliga egenskaperna är likvärdiga ur en maktsynpunkt och på så vis 

undangömmer det faktum att de manliga egenskaperna faktiskt bedöms som mer värdefulla. 

Galen Baril m.fl.(1989) förklarar att det är vanligt att den stereotypen bilden av maskulinitet 

ofta innebär ett högre självförtroende än femininet. Femininitet har ofta en negativ klang inom 

affärsvärlden och det är inte ovanligt det förknippas med aspekter som undergivenhet och 

neurotiskt tjat. Ann Ling verkar ha en annan bild av femininitet i hennes roll och berättar att 
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hon tycker man ska ta till vara på de kvinnliga egenskaperna och att kvinnor ska vara stolta 

över vilka de är. Karin Fröding berättar, som nämnt tidigare, att det är viktigt att som kvinna 

inte vara för mjuk samtidigt som hon förklarar att det är okej att främja sin kvinnlighet; ”man 

får ha läppstift”.  

Jochnick (1998) skriver att det finns en problematik kring rekryteringen av chefer. Många 

företag väljer att rekrytera inifrån och därmed befordra någon som är socialt invävd i en redan 

existerande arbetsgrupp. Problematiken kring detta innebär att relationen med de forna 

kollegorna automatiskt förändras men det finns många chefer som finner detta jobbigt och 

därmed försöker upprätthålla samma kontakt med sina kollegor som de hade innan 

avancemanget. En befordran innebär nya arbetsuppgifter, ändrat beteende samt en avläsning 

från gruppen och som tidigare förklarat letar kvinnor efter likheter hos varandra och när denna 

förenlighet försvinner eller förändras finns det en stor risk att kvinnor slutar stötta varandra 

(Jochnick 1998). Jochnick (1998) förklarar vidare att det ofta är sådana situationer som ligger 

till grund för uttalanden om att kvinnor inte ter sig bra som ledare. Kvinnliga chefer hanterar 

ofta denna förändring genom att gentemot sina kollegor låtsas som att situationen inte har 

förändrats eftersom de inte vill ge skenet av att de tror att de är någonting. I samband med 

detta försvagas ledarskapet och auktoriteten och det blir då också svårare att få igenom sina 

beslut. Kvinnor måste bli bättre på att acceptera att situationen förändras och därmed också att 

samhörigheten med sina forna kollegor kommer att se annorlunda ut (Jochnick 1998). 

Katarina Zambrell berättar att när hon blev befordrad såg hon till att ansluta sig en ny grupp 

där hon kunde känna samhörighet. Det var genom att ta kontakt med andra chefer som befann 

sig i samma situation som Katarina själv som hon fann en ny gemenskap. Jochnick (1998) 

skriver vidare kring vikten av nätverken och att kvinnorna i nätverken ger dem det stöd som 

de behöver. Men det gäller att hitta rätt typ av nätverk och här tenderar kvinnor att dra sig till 

de nätverk som består av likasinnade. Jochnick (1998) menar att det är fördelaktigt för företag 

att rekrytera utifrån men om den möjligheten inte finns så bör man som chef be om att få bli 

omplacerad till en annan del av företaget där man kan leda en annan grupp människor som 

man inte har en historia ihop med. Finns dessa möjligheter inte att tillgå menar Jochnick 

(1998) att man som kvinna måste acceptera att knivarna i ryggen uppstår på grund av den 

problematik som precis nämnts. När man är medveten om detta innebär det att man också kan 

ta eventuella pikar från sina medarbetare, eller dessa knivar i ryggen med en klackspark.   
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4. SLUTDISKUSSION 

I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion kring empiri, teori- och analyskapitlet. Vi 

använder oss utav samma huvudrubriker i detta kapitel som vi har gjort under föregående. 

Varje del av diskussionen kommer att innehålla de slutsatser som vi har kommit fram till efter 

analysen som vi har gjort av empirin och teorin.   

4.1 KARRIÄRUTVECKLING  
 

Teorin förklarar att kvinnor som vill avancera till ledande positioner i karriären fördelaktigen 

måste ha en beslutsamhet och en längtan efter att få leda andra människor. Vidare finns det 

forskning som stödjer detta där det framgår att kvinnor har en annan typ av karriärväg än män 

där kvinnorna ofta tenderar att befinna sig i en strävan efter att anta uppgifter som innebär att 

de får möjlighet att leda. En annan teori i motsats till detta säger att kvinnor inte medvetet 

planerar hur deras karriärutveckling ska gå till eftersom de vill ha möjligheten att vara 

anpassningsbara och flexibla till de situationer som de ställs inför. Detta beror på att kvinnor 

generellt inte förväntar sig att kunna avancera i karriären och till följd av detta så planerar de 

inte sin karriärutveckling i detalj utan väntar istället på att uppmuntras att ta steget mot ett 

avancemang. De kvinnor vi talat med har olika syn på hur de har tänkt och resonerat kring 

deras karriäravancemang men majoriteten av dem beskriver att det varit tillfälligheter snarare 

än en detaljerad planering som har legat bakom. Vi ser en gemensam nämnare hos i stort sett 

alla kvinnorna och det är det faktum att det har varit viktigt med stödet från bland annat 

familj, kollegor och mentorer. Under forskningens gång har vi uppmärksammat, i både 

empirin och teorin, att kvinnor hellre väntar på en slags bekräftelse och i viss mån också 

tillåtelse för att avancera i karriären. Det faktum att Karin Mattsson talar om betydelsen för 

henne att ha människor runtomkring sig som gett henne en knuff i rätt riktning och att det 

uteslutande varit män som hjälpt henne att avancera i karriären anser vi tyder på detta. Med 

detta sagt menar vi dock inte att kvinnorna inte har haft ett driv i sig själva men att en stor del 

av deras avancemang har en grund i stödet från människor runtomkring dem. Det verkar som 

att en del kvinnor inte riktigt vågar ta för sig på egen hand som män lättare verkar göra. Vi har 

otaliga gånger i våra personliga liv uppmärksammat detta och menar på att en man sällan 

ursäktar sig för att denna vill ta sig vidare vilket vi kvinnor istället tenderar att göra. Som 

teorin beskriver så är ofta kvinnor mer flexibla och anpassningsbara i deras avancemang 

eftersom detta är någonting som krävs utav dem för att över huvudtaget kunna avancera. 
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Genom detta och i relation till empirin så upplever vi det som att flexibilitet i 

karriärutveckling är typiskt för kvinnan. Att vara flexibel är en god egenskap men vi menar på 

att det snarare blir en förutsättning för kvinnor som vill avancera istället för bara en god 

egenskap. En kvinna verkar behöva anpassa sig till situationen och väntar gärna på att någon 

ska pusha henne i rätt riktning medan vi tror att män på egen hand är driva och inte lägger lika 

stor vikt vid personer i omgivningen för att kunna ta steget och våga. Resultatet av detta kan 

innebära att företag inte placerar rätt personer på rätt position eftersom kvinnors vilja att ta 

positioner inte uttrycks i lika hög grad som männens då de väntar på att någon mer än dem 

själva ska ta initiativet till detta. Vi drar slutsatsen att för de kvinnor vi intervjuat så handlar 

deras karriärveckling mycket om eget driv kombinerat med stöttandet från andra människor. 

Deras karriärvägar har sett tämligen olika ut; en del har haft en tydlig bild av vad de vill 

uppnå medan andra tagit tillvara på möjligheter de ställts inför och därigenom skapat sig en 

karriär.   

4.2 VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Som teorin beskriver är förmågan att skapa nätverk och sociala kontakter viktiga 

förutsättningar om man vill göra karriär. Teorin förklarar vidare att kvinnor ofta är utesluta ur 

de stora närverken på arbetsplatser eftersom dessa styrs av män och det kan vara svårt för en 

kvinna att bli en del utav dessa. Främsta anledningen till detta är att nätverkandet sker i forum 

där kvinnor generellt sätt inte verkar, exempelvis i barer eller på after-work. Vidare så blir 

kvinnor ofta en del av ett nätverk innehållande andra kvinnor eftersom dessa erbjuder dem 

stöd. Kvinnorna som vi intervjuat talar om hur viktigt det är med nätverkandet för att kunna 

avancera i karriären. Som teorin beskriver så upplever kvinnor att de är utesluta ur en del stora 

nätverk vilket vi anser att det finns en tydlig problematik kring. Problemet handlar om att 

kvinnor som utesluts ur nätverk kan känna sig utanför på arbetsplasten och detta kan skapa ett 

ännu tydligare utanförskap i deras ledarroll. För att hantera denna problematik har en del 

kvinnor vi intervjuat anslutit sig till nätverk med andra kvinnor i samma situation för att på 

detta sätt kunna hämta kraft och ny energi. Vi tror det är viktigt att kvinnor i ledarroller tar 

tillvara på möjligheten att ha kontakt med kvinnor som befinner sig på samma ställning då det 

kan vara svårt att som kvinna leda ett företag, och det blir därför värdefullt med ett 

sammanhang där dessa upplevelser kan delas. Kvinnorna talar också om att förmågan att 

knyta kontakter är en viktig kompetens att besitta eftersom rätt kontakter kan hjälpa dig i din 

karriärutveckling. Vi håller med om detta och menar på att nätverkandet med andra kvinnor är 
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viktigt men vi menar att det också är viktigt att kunna nätverka med manliga kollegor. 

Kvinnor får inte bara gilla läget genom att acceptera att de ofta är uteslutna ur de större 

nätverken utan bör försöka bli en del utav dessa genom att delta i de aktiviteter som sker. Vi 

anser att kvinnor måste ta för sig mer och våga bli en del av männens nätverk även om det kan 

se som en stor barriär att behöva konfrontera på egen hand. Vidare så tror vi att ett nätverk 

bestående av bara kvinnor, som Älgänkorna, kan skapa en viss typ av problem i kvinnors 

chanser att nätverka med män. Om en grupp män på en arbetsplats vet att en kvinna är med i 

ett nätverk så kan det finnas en risk i att de tror att detta nätverk är ett tillräckligt socialt stöd 

för kvinnan eftersom hon då får kontakt med personer i samma situation som henne. Detta 

kan resultera i att de avstår från att inkludera kvinnan. Vi hoppas att detta inte är fallet men 

tror att verkligheten ser så ut. Att ha god kontakt med både män och kvinnor blir därmed 

viktigt för att på detta sätt kunna ta del av den gemenskap och det stöd man får genom att vara 

en del av ett nätverk.   

4.3 ANDRA KVINNOR I ARBETSLIVET 
 

Teorin beskriver att det finns en speciell typ av chefskultur som kan normanisera vissa 

komponenter i ledarskapet. Det innebär att chefer tenderar att omge sig med människor som 

har samma typ av beteende som de själva för att bekräfta att de gör rätt. Vi tror att Älgänkorna 

är en viktig del i denna bekräftelseprocess för de kvinnor som vi har samtalat med som är 

anslutna till detta nätverk. Det finns självklart en positiv aspekt av detta nätverkande men vi 

tror att det kan komma att uppstå situationer där nya vägar, tankar och idéer försummas i 

sköljvattnet av standardiseringen. Denna chefskultur tenderar att hylla typiska manliga 

karaktärsdrag och ledarskapsstilar vilket vi tror innebär att de kvinnor som deltar i dessa 

sammanhang kommer att föra med sig uppfattningen om chefskulturen med sig in i andra 

gruppkonstellationer där ledarskapsstilar berörs. Frågan blir då när mönstret kan brytas. Vi 

vill inte hävda att denna hyllning av det normativa chefskapet pågår i Älgänkorna då vi inte 

har kan uttala oss om hur stöttandet och diskussionen i detta nätverk ser ut men vi tror att 

kvinnor i allmänhet behöver bli mer medvetna om att de matas med en stereotyp bild som 

förmodligen i grunden exemplifierats av männen själva.  

Det faktum att kvinnor i högre utsträckning än män är i behov av bekräftelse för att våga ta 

steget att avancera i karriären ser vi som ett problem. Som tidigare nämnt kan detta medföra 

att rätt person inte alltid sitter på rätt plats i arbetslivet. Kvinnliga chefer har här en möjlighet 

att uppmuntra, utan att favorisera, sina kvinnliga medarbetare till att ta för sig mer. Kanske 
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skulle detta också innebära att det uppstår en ny typ av konkurrenssituation där männen blir 

utmanade i sina tankegångar och förutfattade meningar i hur saker och ting skall göras. 

Eftersom kvinnor i ledande positioner har möjlighet att höja ribban för alla medarbetare i hela 

företaget skulle detta således vara positivt för produktiviteten. Vidare menar vi att det är 

olyckligt om företag inte ser till att uppmärksamma att kvinnor har en tendens att vilja bli 

bekräftade. Vi menar att vi är övertygade om att det finns kvinnor i arbetslivet som arbetar 

stenhårt för sitt företag i förhoppning om att bli sedd och befordrad. Om detta då inte sker 

menar vi att det således kan finnas en stor risk i att dessa kvinnor blir utarbetade och då måste 

lämna näringslivet helt och håller vilket såklart inte resulterar i varken en ökad förståelse för 

problemet eller en möjlighet till sökandet efter en lösning. Vi vill vara tydliga med att 

poängtera att vi inte menar att ansvaret ligger hos varken enbart företagen eller enbart hos 

kvinnan utan vi tror att detta är en kombination av de båda komponenterna men att det är 

viktigt att börja i någon ende av problemet.  

4.4 PROBLEMATIK 
 

Vi har från våra intervjuer förstått att det finns en svårighet i att vara både mamma och chef. 

Många kvinnor talar om det dåliga samvete i samband med sitt chefskap. Dock är det inte 

bara på arbetet som kvinnor vill känna sig lyckade utan även i hemmet vilket då innebär en 

extra kraftansträngning i allting från matlagning till uppfostran. Visserligen kanske det är så 

att det dåliga samvete handlar om att det är en känsla som är övervägande vanlig hos 

kvinnorna men här kan det finnas en poäng i att involvera männen så att de kan hitta verktyg 

för att kunna hjälpa till i den mån de kan. Vi vill poängtera att vi i vår analys inte vill hävda 

att män inte kan känna samma stress eller att de inte har samma prestationsångest över 

hushållssysslor. Men i våra samtal med kvinnorna i vår forskning är det denna upptäckt som 

vi gjort och därmed också reflekterar kring. Kvinnor tenderar att vilja kontrollera situationer 

och det innebär att de ibland måste släppa på sin idé kring hur saker och ting ska gå tillväga så 

att männen kan hjälpa till utifrån deras förutsättningar. Vi är medvetna om att vi i dagens 

samhälle är mer jämställda när det gäller exempelvis föräldraledighet än vad vi någonsin 

tidigare har varit, men vi menar att vi inte får tro att vi är framme vid mållinjen. 

Eftersom arbetsplatsers strukturer är uppbyggda efter maskulina principer som är framväxta 

utefter hur samhället såg ut förr i tiden är det inte konstigt att det är männen som dominerar 

majoriteten av chefspositionerna. Vi tror att det är viktigt att förtagen arbetar med att anpassa 

sig efter hur den rådande situationen ser ut. Det finns en problematik kring det faktum att de 
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kvinnor som faktiskt har nått ledande positioner således blir representativa för hela det 

kvinnliga könet. Detta gör i sin tur att uppfattningen om hur den stereotypa kvinnliga ledaren 

ska vara blir svårare att förändra. Vi tror att bilden av androgynitet som en positiv 

beskaffenhet hos kvinnor som chefer är ett problem i denna ekvation. Det kan, om det inte 

redan är i bruk, användas som ett typ av medel eller verktyg för kvinnor att nå 

chefspositioner. Eftersom detta snarare spär på olikheterna, eftersom olikheterna då i sin tur 

blir allt mindre representativa inom chefsyrket så tror vi att det också osynliggör det problem 

som behövs ta itu med. Vi menar alltså att det kan bli problematiskt om företag utgår från att 

detta är den allmänna bilden av hur en kvinnlig ledare ter sig bäst. Vi reflekterar också kring 

detta utifrån den rådande debatten kring huruvida man ska införa regelverk kring inkvotering 

av kvinnor i företagsledningar eller ej. Hur gärna vi än vill se att hälften antalet platser i 

framtiden fylls av kvinnor är vi övertygade om att detta måste ske på rätt sätt, alltså på 

kompetensbasis. Om kvinnor inkvoteras har vi redan där påvisat att kvinnor är oförmögna att 

ta sig in i ledningsgrupper och vi tycker att detta i sig är en handling som degraderar kvinnor. 

Det finns vidare en risk att kvinnor ses som symboler för ett jämställt företag snarare än att de 

blivit kvalificerade på grund av kompetensnivå och skicklighet.  

4.5 HANTERING 
 

De hinder som finns med att idag vara kvinna och inneha en ledande position i ett företag 

kräver givetvis olika strategier för att förhålla sig till och hantera detta. Teorin talar om att 

affärsspråket inom företag idag är uppbyggt utefter manliga begrepp vilket i sin tur påverkar 

hur kvinnor måste hantera och anpassa sin ledarroll gentemot detta. Språk och 

kommunikation är viktigt för alla som leder och kvinnor kan stöta på problem kring det 

faktum att de generellt inte talar samma typ av språk som män gör. Med detta sagt menar vi 

inte att kvinnor talar fel affärsspråk, bara att deras språk är uppbyggt utefter kvinnliga normer. 

Vi menar på att kvinnornas användning av det kvinnliga språket innebär att det är dem själva 

som sätter standarden för hur männen förhåller sig till kvinnliga ledare. Anna Soltorp talar 

exempelvis om att kvinnor på ett sätt nervärderar sig själva vilket hon inte tror män gör i 

samma utsträckning. Vi tror att detta sätt att tala om sig själv påverkar männen i deras sätt att 

se på kvinnliga ledare. Om man som kvinna är otydlig och osäker i de svar man ger kollegor 

kan detta lämna rum för tvivel och eftersom män leds av tydliga ledare kan det vara viktigt för 

kvinnor att vara medvetna om detta. Vidare tror vi att både män och kvinnor måste vara 



  

52 
 

medvetna och uppmärksamma på att det finns skillnader i deras sätt att tala och resonera för 

att på detta sätt i framtiden förhoppningsvis kunna finna en balans. 

Vidare talar några av kvinnorna om vikten av retorik och att hålla sig kort och koncis när man 

talar med kollegor. Vi upplever att detta är ett sätt för kvinnorna att hantera det maskulina 

språket och därmed närma sig det på ett enligt männen, korrekt sätt. Vidare resonerar vi kring 

den kvinnliga slugheten som en utav kvinnorna talar om och menar på att detta också är ett 

sätt för kvinnor i ledande positioner att förhålla sig till männen inom affärsvärlden. Om det 

hade varit fler kvinnor i ledningsgrupper och på ledade positioner hade kvinnor förmodligen 

inte i lika hög utsträckning behövt anpassa sig och vara sluga för att passa in.  

4.6 PERSONLIGA STRATEGIER  
 

Alla kvinnor vi talat med har förstått hur viktigt det är att vara duktig på att nätverka och 

skapa goda relationer till kollegor. Det redan tidigare nämna Älgänkorna är ett tecken på hur 

viktigt och lyckat det kan vara att skapa nätverk. Vi är övertygade om att en kvinna, kanske i 

mer utsträckning än en man, måste ha en mycket god social kompetens för att kunna avancera 

i karriär. Teorin beskriver hur rekrytering på högre nivå ofta påverkas av nätverk och 

kontakter och därmed blir det viktigt för kvinnor att ha en kompetens kring detta. Vad vi 

förstått och uppfattat så innehar alla det kvinnorna som vi intervjuat denna kompetens och vi 

tror att detta är komponent vilken har hjälpt dem att nå dit där de befinner sig idag.  

Teorin beskriver att typiska kvinnliga ledaregenskaper är att kvinnor ofta arbetar för hela 

gruppen och är måna om att alla ska trivas. Vi instämmer med vad teorin beskriver och tror att 

egenskaper som de nämnda är karaktäristiska för kvinnor i ledande positioner. Vidare 

uppskattar vi känslan av det kollegiala tankesättet hos kvinnliga ledare samtidigt som vi här 

vill uppmana kvinnor att bli mer tydliga i sin ledarroll eftersom det annars finns en risk att de 

blir överkörda av kollegor. Vi tror att kvinnor måste hitta en balans i det typiska kvinnliga 

ledarskapet och det manliga ledarskapet men hoppas på att det i framtiden kommer vara mer 

accepterat för kvinnor att leda utefter deras egna villkor istället för att behöva anpassa sin 

ledarstil till de manliga normerna. 

4.7 INSPIRATION 
 

I våra samtal med de intervjuade kvinnorna talade alla om vikten av att som chef vara kunnig 

i det man gör. Katarina Zambrell är tydlig med att förklara att man måste bygga sitt ledarskap 
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utifrån sin kompetens. Vi förstår också att det har varit viktigt för kvinnorna att ha en god 

relation till sina kollegor, både de som arbetar över och under dem. Vi förstår också att det 

kan komma att bli problematiskt om man blir rekryterad inifrån ett företag eftersom 

relationerna till sina kollegor då kommer att förändras. Eftersom kvinnor har en förmåga att 

vilja vara andra till lags och ses som en i gänget tror vi att, i situationer där avundsjuka och 

dåligt beteende från andra kollegor uppstår, det är viktigt att kvinnor förstår att beteendet hos 

förre detta kollegor är ett element som de inte kan kontrollera. Vi tror som sagt att en sådan 

medvetenhet kan bespara kvinnor en hel del stress och oro. Relationerna till kollegorna 

kommer att förändras i takt med en ny titulering och här måste kvinnor, som bland annat 

Katarina Zambrell beskriver, se till att knyta nya kontakter med människor i andra 

konstellationer.  

Ann Ling och Karin Fröding talar, likt Katarina Zambrell, också om vikten av att vara kunnig 

i sitt arbete. Men de tror båda att det också är viktigt att omfamna sin kvinnlighet. Vi tror att 

kvinnor måste bli bättre på att använda sig av sina kvinnliga kvalitéer i sitt arbete. Eftersom 

det är övervägande män som befattar sig med chefstitlar vet vi ju faktiskt inte om männens 

sätt är det ultimata. Vi skulle vilja se att männen i högre utsträckning utmanas av oss kvinnor, 

eftersom den ultimata ledarstilen förmodligen inte är helt och hållet upptäckt än.  
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5. SLUTSATS 
 

I detta kapitel ämnar vi besvara vår huvudfråga och vårt syfte som vi tagit upp i 

problemformuleringen. Vidare kommer vi att presentera förslag till fortsatt forskning samt ett 

kort stycke vilket innehåller våra avslutande reflektioner. 

Syftet med denna forskning är att påvisa hur kvinnor i ledande positioner upplevt och lyckats 

hantera de hindren som finns kring kvinnligt chefskap. Vi ämnar även med denna forskning 

att inspirera genom att lyfta fram positiva exempel på kvinnor som lyckats klättra i karriären 

och på detta sätt också lyckats hitta vägar för att hantera dessa hinder. 

• Hur har de upplevt hindren och på vilket sätt har dessa kvinnor lyckats ta sig förbi 

dem?  

Kvinnorna som vi har intervjuat har alla talat om problematiken kring att kombinera 

chefskapet och familjelivet. Kvinnorna upplever att de måste tänka karriär både hemma och 

på jobbet och de talar om det faktum att familjestödet blir en viktigt kompontent i deras 

karriäravancemang. Det finns även en problematik kring det faktum att många av kvinnorna 

upplever att de inte blir tagna på allvar av sina manliga kollegor. Det har funnits situationer 

där ett förslag som har presenterats av en utav kvinnorna och därmed blivit ratad för att sedan 

tagits upp igen av en manlig kollega och blivit hyllad. Det finns också en problematik kring 

det faktum att vissa kvinnor har upplevt att de blivit förbisedda av sina manliga kollegor. Det 

presenteras en situation där en utav kvinnorna skildrar hur hennes manliga kollegor under 

mötena talar över huvudet på henne. Under intervjuerna har det framgått att andra kvinnor i 

arbetslivet inte verkar ha varit ett övervägande stort hinder även om det har funnit situationer 

där de öppet har tvivlat på en utav kvinnornas kompetens.  

Kvinnorna har tacklat dessa hinder genom att använda sig av olika redskap. Majoriteten av 

kvinnorna talar om vikten av att omge sig av människor som tror på en och stöttar en i det 

man gör. Detta kan handla om att ansluta sig till nätverk där det ingår andra kvinnor eller att 

skaffa sig manliga mentorer för att kunna hjälpa dem på vägen. Möjligheten att kunna bolla 

idéer och diskutera olika situationer i arbetslivet är därför en viktig kanal för dessa kvinnor för 

att kunna hantera den stress som kommer med ett chefskap. Kvinnorna har också talat om att 

det har varit viktigt att ha en stabil hemmamiljö. Detta har tillåtit kvinnorna att släppa en del 

av den stress som finns i hanterandet av det dåliga samvetet, som ofta handlar om att de inte 
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är hemma så mycket som de hade velat, som kan uppstå när man arbetar som chef.  Det finns 

situationer inom företag vilka handlar om det faktum att kvinnorna måste anpassa sin retorik 

utefter sina manliga kollegor. Kvinnorna talar om att de måste använda sig av sin slughet och 

vara kort och koncis i sina framföranden för att på bästa möjliga sätt vara få sina manliga 

kollegor ombord på deras idéer.  

5.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 

Vi vill uppmana andra till att forska kring hur kvinnor ska kunna kanalisera sin stress 

eftersom det faktum att det idag krävs av dem att de både ska ha huvudansvaret hemma 

samtidigt som de ska avancera i karriären. Det vore intressant med vidare forskning kring hur 

kvinnor ska kunna hantera stressen som kommer med ett chefskap. Vi ser att en sådan 

forskning skulle kunna bidra med idéer och förslag till verktyg för hur kvinnor på ett 

balanserat sätt ska kunna lära sig att hantera detta utan att behöva känna en påfrestande stress 

över situationen som de befinner sig i. 

Under vår forskning har vi uppmärksammat att det mest är kvinnor som forskar kring det 

ämne som vi skriver om. Vi vill uppmana till att fler män tar del av och engagerar sig i detta 

forskningsområde då problemet är en del av hur den rådande bilden av samhället ser ut idag. 

Vi tror att om män är med och bidrar till forskningen genom att använda sig av sitt språk, sina 

infallsvinklar och sina tankeprocesser så kommer detta förmodligen medverka till att andra 

män lättare kan och vill ta del av den. Eftersom utveckling går mot att kvinnor idag i större 

utsträckning än någonsin tidigare klättrar i karriären och når ledande positioner så önskar vi 

att det också finns ett intresse för män att ta del av hur situationen ser ut för att på detta sätt 

kunna anpassa sig till en styrelse med, i framtiden, förhoppningsvis lika många kvinnor som 

män.  

5.2 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 

Vi har genom vår forskning uppmärksammat att det finns en hel del hinder för kvinnor i 

karriären. Resultatet av detta innebär såklart att arbetsmarknaden fortsätter att vara 

ofördelaktig för de som fötts till kvinna. Alltså blir slutsatsen av vår forskning att dessa hinder 

i huvudsak handlar om element där kvinnan själv måste ansvara för att styra riktningen på 

karriärens utfall.  
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Under forskningens gång har vi uppmärksammat en tämligen märklig företeelse. Det handlar 

om det faktum att alla de kvinnor som vi talat med, och som uppenbarligen upplevt 

problematik kring det faktum att de är kvinnor i karriären, inte gärna använder sig av ordet 

hinder. Detta upplever vi som en problematik i sig eftersom det då förskönar en situation som 

därmed inte kan bli hanterad med den rättvisa som det kräver. Vi menar vidare att detta är 

någonting som bör uppmärksammas av både män och kvinnor och ordet bör användas i dess 

rätta ordalag.  

Vi upplever att vår forskning bidrar med en ökad förståelse för det faktum att 

jämställdhetsutvecklingen ännu inte är fullbordad. Det är viktigt för kommande generationer 

att denna problematik fortsätter att hanteras och uppmärksammas eftersom vi ännu inte nått 

fram, vi är ännu inte i mål. 
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