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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för kvinnliga chefers 

upplevelser av möjligheter och hinder i sin karriär i en mansdominerad organisation. Vi 

vill även undersöka inom vilka livssfärer dessa hinder och möjligheter uppstår. Vi 

ställer frågor om hur kvinnliga chefer upplever sin karriär i en mansdominerad 

organisation samt vilka möjligheter och hinder de upplevt och stött på under sin karriär 

och hur kvinnliga chefer kan skapa en balans mellan de olika livssfärerna, arbetsliv och 

privatliv. Studien är av kvalitativ art och tar sig an syftet med inspiration från ett 

narrativt synsätt för att på bästa möjliga sätt förstå deltagarnas personliga berättelser. 

Datainsamlingsmetoden har skett genom ett tiotal semistrukturerade intervjuer där 

resultatet visade att möjligheter och hinder främst konstitueras i arbetsorganisationen, 

att betydelsen av stöd, både från chefer och från privatlivet visade sig vara 

betydelsefullt och att privatlivet inte påverkar karriären negativt i lika hög grad som 

karriären påverkar privatlivet.  

 

Nyckelord: Karriär, multipla roller, glastak, kvinnliga chefer, work life balance.   

 

  



  

Abstract 
The purpose of this study is to create a deeper understanding for women managers and 

how they have experience opportunities and obstacles during their career in a male-

dominated organization. We would also examine in which part of life this opportunities 

and obstacles really exist. We are investigating questions about how women managers 

experience their career in a male-dominated industry, what opportunities and obstacles 

they met during their career and also how women managers create a work life balance. 

This study is based on qualitative data and aims to describe the purpose from a narrative 

approach. The data have been collected from ten unstructured interviews, the result 

showed that opportunities and obstacles mainly occurs inside the work organization, 

and that the support from managers, but also from the private life is very important. The 

result also showed that the private life does not affect the career negatively as much as 

career affect the private life. 

 

Keywords: Career, multiple roles, the glass-ceiling, women managers, work life 

balance.  

 

 

 

 

  



  

Förord  
Inledningsvis vill vi tacka vår uppdragsgivare som gett oss den fantastiska möjligheten 

att få skriva ett examensarbete om ett område som är väldigt omdiskuterat och 

intressant, jämställdhet och mångfald. Uppdragsgivaren har visat ett brinnande 

engagemang genom hela arbetet och vi vill rikta ett särskilt tack till alla deltagare i 

studien, då deras personliga berättelser gett oss rikt material till undersökningen. 

Slutligen vill vi även tacka vår handledare Anna-Karin Waldemarsson från högskolan i 

Skövde, för fint stöd genom hela uppsatsprocessen.      
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1. Introduktion 

1.1. Inledning  
Andelen kvinnor har sedan 1970-talet ökat på den svenska arbetsmarknaden. Statistik 

visar att kvinnor idag representerar nästan 50 procent av den totala arbetskraften i 

Sverige. Däremot har utvecklingen inte gått lika snabbt gällande chefs - och andra 

beslutsfattande positioner. Det redovisas att ungefär en tredjedel av det totala antalet 

chefer i Sverige är kvinnor (Ekonomifakta, 2013). Hur väl representerade kvinnor är 

beror på vilken sektor och organisation som undersökts. Sektorer som vård och omsorg 

liksom utbildningssektorn har historiskt sett ansetts som kvinnoyrken och inom dessa 

finner vi också att det finns fler kvinnliga chefer och ledare jämfört med andra 

yrkesgrupper. Inom privat sektor varierar siffrorna något, enligt Ekonomifakta (2013) 

har var fjärde chefsposition inom den privata sektorn en kvinnlig innehavare. Att män 

och kvinnor i Sverige skall ha samma förutsättningar och samma makt samt möjlighet 

att påverka sin egen livssituation är ur ett jämställdhetsperspektiv en viktig grundprincip 

(Utbildningsdepartementet, 2009). I media lyfts olika förklaringar till varför kvinnor 

fortfarande underrepresenteras på chefspositioner inom företag och organisationer. En 

populär förklaring till varför det är brist på kvinnliga chefer är att många kvinnor skulle 

ha svårt att få det så kallade ”livspusslet” att gå ihop (Svenska dagbladet, 2014).  

 

I näringslivet är ämnet aktuellt, vilket visade sig tydligt i projektet ”Battle of the 

numbers”, där tio av Sveriges största aktörer inom näringslivet ställde upp. Projektet 

startade 2012 och hade för avsikt att förstärka andelen kvinnor på chefspositioner inom 

svenskt näringsliv, genom att ta hjälp av experterna på området, nämligen de kvinnliga 

cheferna själva. Tio kvinnor från ERICSSON, SCANIA, HM, SEB, IKEA, SPP, SAAB, 

SSAB, SANDVIK och VOLVO valdes ut för att kartlägga hinder och möjligheter inom 

verksamheter där kvinnor vill nå högre positioner. Samarbetet och projektets syfte var 

också att gemensamt ta fram praktiska metoder som direkt kunde påverka och förbättra 

den nuvarande situationen för kvinnor i organisationer. Projektet visar att det finns ett 

stort intresse bland organisationer att förbättra sitt mångfaldsarbete. ”Battle of the 

numbers” påstår att en organisation som har lika många män som kvinnor på 

chefspositioner inom företaget har bättre kundförståelse, ett bredare perspektiv och når 
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en större lönsamhet. En av anledningarna till att företagen valt att delta i projektet är att 

de alla vill markera att de aktivt arbetar för ett mer jämställt och mer konkurrenskraftigt 

svenskt näringsliv (Battle of the numbers, 2013).  

 

Den låga nivån av antalet kvinnliga chefer inom mansdominerade branscher i Sverige är 

ett faktum; enligt Statiska Centralbyrån (2012a) kan man identifiera en bransch som 

mansdominerad när andelen män överstiger 60 procent av de anställda. Inom svensk 

tillverkningsindustri visar statistik att kvinnor endast utgör 25 procent av antalet 

anställda vilket gör att denna kan betraktas som en mansdominerad bransch. Andelen 

kvinnliga chefer inom tillverkningsindustrin uppgår till cirka 12 procent. Statistik från 

statistiska centralbyrån (2012b) visar att andelen sökande kvinnor även är 

underrepresenterad när det gäller naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på 

grundnivå och avancerad nivå vid högskola. Kvinnor utgör endast 30 respektive 40 

procent på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Statistiken visar således att 

andelen manliga chefer är högre än andelen kvinnliga överlag och att andelen kvinnor 

inom tillverkningsindustrin jämfört med andelen män är mycket lågt. Det kan därmed 

vara rimligt att anta att flickor och unga kvinnor saknar kvinnliga förebilder inom 

industribranschen. Det är också rimligt att anta att en samhällssituation med fler kvinnor 

inom industriverksamheten och med fler kvinnliga chefer inom arbetsmarknaden 

överlag kan bidra till att yngre kvinnor väljer att göra aktiva studie- och yrkesval för att 

öka sina chanser att söka sig till dessa områden och dessa positioner. Genom att uppnå 

en förståelse för de hinder och möjligheter som kvinnliga chefer inom en 

mansdominerad organisation upplever, kan handlingsplaner och verktyg tas fram för att 

förbättra den rådande situationen. Förhoppningen är att denna studie skall skapa en 

djupare förståelse för kvinnliga chefers upplevelser av hinder och möjligheter och 

vilken betydelse stödet från arbetsorganisationen och privatlivet har. Detta hoppas vi 

ska kunna användas för att identifiera och sedan minimera de hinder som idag hindrar 

kvinnor från att nå högre chefspositioner, samt premiera de möjligheter som de idag 

upplever verkar som stöd i chefskarriären.  

Sammanfattningsvis visar ovanstående debatt att det finns ett problem inom 

organisationer gällande jämställdhetsfrågor. Däremot visar olika initiativ att det finns 
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både starka anledningar till och en vilja inom organisationer att öka andelen kvinnor på 

chefspositioner. 

 

De processer arbetsmarknaden innehåller faller ofta ut till mäns fördel och kvinnors 

nackdel. Givetvis är varken män eller kvinnor homogena grupper, utan individer av 

båda kön kan vara gynnade eller missgynnade utifrån andra aspekter, så som 

maktstrukturer gällande exempelvis etnisk tillhörighet, sexuell läggning och social 

klass. Jämställdhet och mångfald är begrepp som ofta får representera det önskade läge, 

dit samhället strävar, alltså hur samhället vill komma till rätta med ojämställdhet och 

missgynnande av olika grupper i samhället. Begreppen används såväl i 

samhällsdebatten som inom arbetsorganisationer (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 

2011, s. 197). I Sverige har det blivit allt vanligare att definiera mångfald som att 

begreppet innefattar mer än enbart etnisk tillhörighet, till att även innefatta kön, sexuell 

läggning, ålder, funktionshinder och religion inom organisationer (Wahl m.fl. 2011, s. 

198). Begreppet används i sin vidare definition i vårt studieobjekt och med det som 

bakgrund kommer jämställdhet och mångfald i denna studie fortsättningsvis att 

beskrivas med den något mer vidare definitionen av mångfald som då innefattar 

jämställdhet och kön. 

 

Studiens socialpsykologiska relevans utgörs av intresset för individen och individens 

upplevelser av sin situation, i detta fall en yrkesrelaterad situation, samtidigt som vi 

placerar individen i en social kontext. Enligt Muhonen (1999, s. 32) är det omöjligt att 

separera individen från den kontext som denne befinner sig i. I studien antas därför, 

utifrån Muhonens utgångspunkt, ett situationscentrerat perspektiv som innebär att 

situationen och omgivningen i sig påverkar individen. I denna studie innebär situationen 

en yrkesrelaterad situation och individens upplevelse av densamma. Allport (1985, s. 3) 

beskriver socialpsykologi som det vetenskapliga studiet av hur individers tankar, 

känslor och beteende påverkas av den inbillade eller verkliga närvaron av andra. Vår 

studie avser att skapa djupare förståelse för hur kvinnliga chefers tankar, känslor och 

beteenden påverkas av deras omgivning. Studien kommer även att inriktas mot att 
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undersöka de hinder och möjligheter som kvinnliga chefer upplevt under sin karriär.  

 

1.2. Studieobjekt 
Studieobjektet är ett företag inom tillverkningsindustrin som har sitt säte i Västra 

Götalands län. Företaget står inför en utmaning att öka mångfalden genom att bland 

annat öka andelen kvinnliga chefer inom verksamheten och har därför givit oss 

uppdraget att undersöka hur man skulle kunna förbättra mångfalden på chefspositioner. 

I nuläget består den totala fördelningen på företaget av cirka 22 procent kvinnor och 78 

procent män, på chefsnivå är fördelningen cirka 15 procent kvinnor och 85 procent män. 

Synen på mångfald skall enligt företaget genomsyra verksamheten och fungera som ett 

bevis på att man tar dessa frågor på allvar, bland annat så arbetar företaget med 

nyckeltal för att följa utvecklingen över andelen kvinnor inom verksamheten. Företaget 

vill utveckla sitt mångfaldsarbete då ambitionen är att bli en än mer konkurrenskraftig 

aktör. Enligt företagets mångfaldstrategi skall mångfalden på företaget bidra med 

förståelse för andra kulturer men också för kunders behov. Vår ambition är att vår studie 

skall fungera som ett bidrag till organisationens mångfaldsarbete i sin helhet.   

 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Syfte: 

Studien avser att skapa en djupare förståelse för kvinnliga chefers upplevelser av 

möjligheter och hinder i sin karriär i en mansdominerad organisation inom svensk 

tillverkningsindustrin. Centralt är att undersöka inom vilka livssfärer dessa hinder och 

möjligheter konstitueras, och hur man skapar balans mellan dem. 

Utifrån syftet har vi format två frågeställningar.  

Frågeställningar: 

1: Vilka möjligheter och hinder har de kvinnliga cheferna upplevt under sin karriär? 

2: Hur kan kvinnliga chefer skapa balans mellan sina livssfärer?  
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1.4. Disposition 

Vår studie startar med en introduktion till ämnet. I det första kapitlet hanteras inledning 

samt en beskrivning av studieobjektet vilket följs av syfte och frågeställningar. I det 

andra kapitlet finns det teoretiska ramverket vilket utgörs av symbolisk interaktionism, 

rollteorier, glastak och Work life balance. I det tredje kapitlet presenteras tidigare 

forskning på området, så som tidigare forskning om roller, professionsroller, kvinnor i 

karriären, glastak och balansgången mellan livssfärerna. I det fjärde kapitlet beskrivs 

studiens avgränsning. Därefter behandlas val av kvalitativ forskningsansats och urval, 

samt empiriskt undersökningsinstrument. I detta kapitel beskrivs även 

tillvägagångssättet av studien, pilotstudien, transkriberingsprocessen, vilket följs av 

etiska överväganden samt validitet och reliabilitet. Sedan följer beskrivningen av 

analysmetod, angreppsätt samt forskarens förförståelse. I kapitel sex redovisas först en 

kort samanställning av studiens resultat som följs av en detaljerad resultatredovisning 

samt en analys av studiens resultat. I sista kapitlet återfinns diskussionen kring studien i 

relation till tidigare forskning, samt slutsatser med styrkor och svagheter och förslag på 

framtida forskning.  

 

2. Teoretiskt ramverk 

2.1. Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism riktar sitt fokus på samspelet mellan individer vilket sker 

genom symboler och tolkningen av dessa symbolers innebörd. Genom samspelet med 

andra individer formar människan sitt sätt att tänka och känna, det är i samspelet 

mening mellan individer skapas och genom detta människan finner sin roll. (Blumer, 

1969, s. 2, 3). Blumer beskriver att människan formas i samspelet med andra och 

insocialiseras genom normer och förväntningar. Kultur, traditioner normer och 

värderingar härrör därmed från vad människor gör (1969, s. 6,7).  

 

2.1.1. Rollteori  

Ett förekommande begrepp inom symbolisk interaktionism är roll (Blumer, 1969, s. 3). 

Rollteorin utgörs av olika förväntningar som riktas mot en individ i en specifik 
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situation. Det finns med andra ord beteende som kopplas samman med en person och 

dess roll i en viss situation eller position (Aubert, 1964, s. 43, 44). Alla individer har en 

mängd olika roller – chef, mamma, syster, dotter, tränare etc. Det här kan beskrivas som 

att individer innehar flera olika roller, multipla roller. Ett inflytelserikt rollbegrepp 

myntades inom vetenskapen av Ralph Linton. Linton (1936, s. 113) menar att det i en 

grupp uppstår förväntningar på varje individ som har en position. Begreppet yrkesroll 

kan med stöd i Lintons (1936, s. 115) resonemang om status betraktas som något vi 

aktivt tagit initiativ till, utbildat oss till eller sökt oss till. Yrkesrollen kan därmed ses 

som en förvärvad roll, vilket Linton menar skiljer sig ifrån de roller som vi tillskrivs, så 

som rollen som man eller kvinna.  

 

2.1.2. Multipla roller 

Enligt Wirth (2001, s. 1) är en av anledningarna till att det föreligger skillnader mellan 

kvinnor och män att kvinnor på grund av synen på könsrollerna kan anses ha sämre 

resurser, sämre arbetsmöjligheter och status. Kraven från arbetslivet och kraven från 

familjelivet kan orsaka en rollkonflikt (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, & 

Lundberg, 2006, s. 107). Både män och kvinnor är bärare av så kallade multipla sociala 

roller, vilket enligt Nordenmark (2004, s. 139) betyder att kvinnor och män är 

involverade i såväl förvärvsarbete som hushållsarbete. Hur individer hanterar att inneha 

de olika rollerna kan beskrivas med hjälp av rollstressteorin (Nordenmark, 2004, s. 44). 

 

2.1.3. Rollstressteorin 
Nordenmark (2004, s. 46) menar att det kan vara stressande att kombinera ett starkt 

engagemang i arbetslivet med ett starkt engagemang i familjelivet. Det finns en risk för 

rollkonflikter mellan rollen som förvärvsarbetare och rollen som hemma-arbetare, vilket 

kan leda till stress och därmed en försämring av välbefinnandet. Allvin m.fl. (2006, s. 

108) menar att det inte är ovanligt att livssfärerna upplevs som oförenliga och då är det 

vanligt att en belastning uppstår. Höga krav inom de olika rollerna kan också leda till en 

överbelastning och konflikter kan uppstå.  
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Billing (1991, s. 15) menar att det speciellt för kvinnliga chefer finns en motsättning 

mellan familj och karriär. Kvinnans roller har utvidgats från att vara hustru och inneha 

en modersroll till att nu även ha en arbetsroll och att göra karriär (Billing, 1991, s. 36). 

För kvinnliga chefer uppstår vanligtvis stress i konflikten mellan dessa roller (Billing, 

1991, s. 71). Problemet är störst för kvinnor eftersom de i större utsträckning föreställer 

sig att det är deras ansvar att lösa problemen och därmed kunna hantera stressen från de 

olika rollerna (Billing, 1991, s. 81). Billing (1991, s. 40, 41) menar vidare att kraven 

som den kvinnliga chefen upplever är föreställningar utifrån den kontext som kvinnan 

verkar inom. Rollerna är normativa och historiskt föränderliga, könsroller är kulturellt 

och socialt bestämda och kan således utgöra ett hinder för kvinnor att göra karriär. 

Billing påstår att det finns en risk att om kvinnan satsar på sin familj så blir arbetet 

lidande och om hon satsar på arbetet så blir familjen lidande. Allvin m.fl. (2006, s. 121) 

påpekar att det finns ett gränsdragningsproblem som gör det svårt för individen att 

särskilja arbetet från fritiden.  

 

2.2. Glastak 
Begreppet glastak står för en osynlig barriär på olika nivåer inom organisationer som 

förhindrar kvinnor från att göra karriär. Glastaket är inte ett individuellt hinder som 

grundar sig på personliga brister i kompetens eller egenskaper, utan ett hinder som 

möter kvinnor som kategori, det vill säga specifikt för att de är kvinnor (Morrison, 

White & Van Velsor, 1992, s. 13). Begreppet glastak beskrivs av Persson och Wadensjö 

(1997, s. 109), ”kvinnor diskrimineras av arbetsgivare vid befordran och vid rekrytering 

till befattningar med viss typ av karriärutveckling”, varvid författarna stödjer sig på 

Morrison och Glinow, Billing, Davidson och Cooper samt Drage och Solberg. Kanter 

(1993, s. 48) menar att en förklaring till att varför kvinnor inte når högre positioner 

beror på att män ofta tenderar att rekrytera och befordra likar. Vilket Lipman-Blumen 

(1976) genom Holgersson (2003, s. 44) kallar för homosocial teori. Kanter (1993, s. 48) 

påstår även att män i organisationer skyddar sin makt genom att rekrytera och befordra 

sådana som de anser ”passa in”. En kvinnlig chef utgör en avvikelse, som får 

representera kvinnor som kategori. Kvinnans prestationer blir en symbol för vad 

kvinnor allmänt kan prestera och för att bli accepterad måste hon prestera bättre än 
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männen. Det är dock en balansgång, hon får inte prestera för bra då det kan skada 

hennes acceptans i gruppen. Eftersom kvinnan är i en avvikarposition är det viktigt att 

hon anpassar sig till normen som ofta är ett traditionellt typiskt manligt chefsbeteende 

(Kanter, 1993, s. 207). Wirth (2001, s. 1, 3) beskriver glastak som ett fenomen som 

innebär problem för kvinnor då de skall göra karriär eller nå toppositioner inom 

organisationer. Wirth menar vidare att det finns olika faktorer till att glastak fortfarande 

existerar. Historisk sett har kvinnor varit underrepresenterade på arbetsmarknaden vilket 

fortfarande har betydelse för kvinnors karriärmöjligheter och representation på 

toppositioner.  

 

2.3. Work life balance 
Begreppet Work life balance definieras som och refererar till ”individens förmåga att 

framgångsrikt klara av arbetet och privatlivet utan att pressen från den ena underminerar 

tillfredställelsen av den andra.” (Noon & Blython, 2007, s. 356, egen översättning). Det 

finns en övertygelse om att arbetslivet och privatlivet idag inte är två helt skilda sfärer 

som är oberoende av varandra. Tidigare fanns en segmentering mellan sfärerna arbete 

och privatliv. Idag bör arbete och privatliv betraktas ur ett helhetsperspektiv där båda 

sfärerna påverkar varandra (Allvin, m.fl. 2006, s. 105). Vad som bidrar till att en individ 

uppnår en god balans mellan arbetslivet och privatlivet är individuellt betingat. Obalans 

mellan livssfärerna kan visa sig på två olika sätt. Antingen bidrar pressen från arbetet 

till att det är svårt att uppfylla det ansvar som privatlivet ställer, eller så utgör privatlivet 

och familjen en press på individen, vilket i sin tur påverkar arbetslivet negativt (Noon & 

Blython, 2007, s. 357).  

 

3. Tidigare forskning  

3.1. Tidigare forskning om kvinnors roller i arbetslivet.  
Wahl (1992, s. 129) menar att kravet på att engagera sig i många olika roller kan 

försvåra arbetet och samtidigt försvåra privatlivet. Förväntningarna på de olika rollerna, 

exempelvis på chefskapet och på moderskapet upplevs svåra att hantera, då det uppstår 

en konflikt mellan de olika rollerna. Dock menar Weidenfeller (2012, s. 166) att 

kvinnor i ledande positioner har en önskan om att leva ”ett helt liv” och uppnår detta när 
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de lyckas med att integrera hem, arbete och samhällsliv. Kvinnor i ledande positioner 

måste fungera trots flera olika nivåer av press. Kraven som de multipla rollerna ställer, 

övervinns genom att kvinnliga chefer uppvisar en stark anpassningsförmåga menar 

Weidenfeller (2012, s. 166). Wahl (1992, s. 137) pekar också på att upplevelsen av 

”helheten” är betydelsefull. Med det menar hon precis som Weidenfeller (2012, s. 166) 

att komponenterna och delarna, exempelvis arbete, familj och utbildning integreras och 

berikar varandra. 

 

3.2. Tidigare forskning om professionsroller och om kvinnor i karriären 

Karriär knyter ofta an till en individuell utveckling. Däremot visar tidigare forskning att 

det inte alltid är så enkelt. Enligt Wahl (2003, s. 293) innebär en traditionell beskrivning 

av begreppet karriär att individen klättrar i befattningsnivå, antar högre positioner och 

avancerar inom sitt yrke. Wahl menar vidare att en alternativ beskrivning av karriär som 

företeelse handlar om individens egen utveckling, där lärande och utnyttjandet av 

kunskap är de centrala delarna; detta beskrivs som den mer personliga karriären (Wahl, 

2003, s. 294). Enligt Wahl är det svårt att särskilja de olika beskrivningarna och hon 

menar även att karriär är att ”kombinera det traditionella med egen utveckling” (Wahl, 

2003, s. 295).  

 

Veale och Gold (1998, s. 19) hävdar att en anledning till att kvinnor inte vill gå vidare i 

sin yrkesmässiga karriär beror på att de inte vill öka arbetsbördan så att den går ut över 

familjelivet. Forskarna redovisar i studien att deras kvinnliga respondenter ofta valde att 

inte avancera på grund av att det fanns en oro över att familjesituationen skulle 

försvåras. Muhonen (1999, s. 150) visar att det endast är en minoritet av de kvinnliga 

cheferna i hennes studie som medger att de haft en strategisk plan för sin karriär. Ofta 

har karriären varit oavsiktlig. Veale och Gold (1998, s. 20) bygger vidare på detta och 

menar att ingen av deras respondenter haft en strukturerad karriärplan.  

 

3.3. Tidigare forskning om glastak 

Huse och Solberg (2006, s. 121) menar att glastak är ett välkänt begrepp bland deras 

tillfrågade kvinnliga chefer, dock menar deras respondenter att glastak är mindre 
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relevant inom organisationer. De hävdar att begreppet glastak inte varit till nackdel i 

deras karriärer utan snarare till deras fördel då de dragit nytta av sin roll som kvinna 

inom organisationen. Respondenterna menar att de aldrig skulle ha hamnat i den 

situationen de är i nu om det inte varit för att de från början haft en avvikande position 

(Huse & Solberg 2006, s. 121). Som kvinna sticker man ut från mängden vilket en av 

respondenterna i studien påvisar: ”Jag har haft många fördelar av att vara kvinna, de 

kommer ihåg mig och de har behandlat mig som gentlemän bör” (Huse & Solberg 

2006, s. 122). Däremot menar Huse och Solberg (2006, s. 121) att kvinnorna stötte på 

hinder och barriärer när det handlade om att få inflytande på högre nivå. 

Respondenterna menar att de var tvungna att hävda sig på sätt som deras manliga 

kollegor inte behövde göra. En majoritet av de intervjuade kvinnliga cheferna påstod att 

det var viktigt att förstå vem som fattade besluten och vem som styrde organisationen. 

Det gäller att förstå den kultur som existerar på högre nivå inom många organisationer, 

det huvudsakliga resultatet i studien belyser vikten av att kvinnor förstår och hanterar 

maktspelet inom organisationen och framförallt inom styrelser och beslutsfattande 

organ (Huse & Solberg, 2006, s. 113). Studiens resultat visar även att de kvinnliga 

chefernas insatser till stor del beror på deras förmåga och beredvillighet att bygga 

allianser med beslutsfattande personer och att lägga energi på förberedelser, att kunna 

vara närvarande vid olika arter av situationer där beslut fattas och att kunna ta sig an 

den roll som ledarskapet innebär. Wahl (1992, s. 251) menar att diskrimineringen av 

kvinnor i organisationer är av strukturell art och inte ett individuellt fenomen, och 

därmed kan betraktas som normaliserad inom organisationen. Majoriteten av kvinnorna 

i Wahls (1992, s. 250) undersökning uttryckte att de upplevt sexuell diskriminering och 

flera att de blivit behandlade på ett speciellt sätt på grund av sitt kön. Kvinnorna 

upplevde även att de arbetade på andra villkor än vad männen gjorde. Wentling (1996, 

s. 263) menar att könsdiskriminering upplevts vara ett stort hinder i kvinnors 

karriärutveckling. Wahl (1992, s. 172) och Wentling (1996, s. 262) hävdar att kvinnliga 

chefer i mansdominerade branscher upplever att det inte får chefens stöd vad gäller 

karriärutveckling. 
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Morrison m.fl. (1992, s. 15) menar att kvinnliga chefer, till skillnad från sina manliga 

kollegor, upplever flera nivåer av påfrestningar. Påfrestningarna innebär arbetet i sig 

och att ha en banbrytande roll som kvinna inom organisationen samt påfrestningar i 

privatlivet. Veale och Gold (1998, s. 21) visar i sin studie att majoriteten av deras 

kvinnliga respondenter i någon form upplevt ett glastak. Attityder och fördomar från 

manliga kollegor påverkade de kvinnliga chefernas karriär, ofta i negativ riktning. 

Manliga attityder blockerade kvinnorna från att nå vissa arbeten och positioner, en av 

respondenterna uttrycker sig att: ”på grund av det motsatta könet, faller du in i 

kategorier, där du antingen ska hämta en kopp te och ska se vacker ut, eller så pratar 

de nedstämmande om dig och klassar dig som en kvinna med för mycket skinn på 

näsan” (Veale & Gold, 1998, s. 21). Vidare menar Veale och Gold (1998, s. 21) att 

samtliga respondenter ansåg att manliga kollegor måste förändra sin negativa attityd 

mot kvinnliga chefer och istället fokusera på att kvinnor och män tillsammans kan 

förbättra resultatet inom organisationen.   

 

Leonie Still (1992, s. 3, 4, 5) presenterar ett annat perspektiv på fenomenet glastak, hon 

hävdar att kvinnorna själva bär ett ansvar i att glastak fortfarande existerar. Still 

beskriver att kvinnor tenderar att falla in i ”komfortabla zoner” som de sedan får 

problem att ta sig ur. Still fortsätter med att påpeka att kvinnor inom organisationer 

måste göra sig synliga i situationer som de tidigare upplevt som obekväma, för att 

överhuvudtaget ha en chans gentemot männen. Hon menar således att ett visst ansvar 

går att finna hos kvinnan själv. Huse & Solberg (2006, s. 123) understryker vikten av att 

synas inom ”manliga arenor”, exempelvis säger en respondent: ”bli medlem i Rotary 

istället för att studera konst, sitt inte vid kvinnobordet i lunchsalen, ta initiativ som gör 

dig synlig.”. Ett råd som Huse och Solbergs studie (2006, s. 123) ger är att kvinnor 

måste se till att vara synliga i de miljöer där män rekryterar individer till högre 

positioner.       

 

3.4. Tidigare forskning om balansgången mellan livssfärerna 

Ett stort problem för många kvinnliga chefer är att det finns svårigheter att få tiden att 

räcka till, att få livspusslet att gå ihop. Muhonen (1999, s. 189) hävdar i sin studie att de 
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tillfrågade kvinnliga respondenterna upplevde en svårighet med att förena arbetsliv och 

privatliv. Dessutom fanns det en upplevelse av att ”man blev uppslukad av sitt arbete” 

(Muhonen, 1999, s. 189). Moore (2007, s. 393) menar att chefskapet i vissa fall innebär 

en obalans mellan arbetslivet och privatlivet men att det trots det är chefer som visar 

högst nivå av lojalitet och positiv inställning till sitt arbete. Studier visar på att många 

kvinnor upplever att de hamnar i kläm mellan privatlivets krav och arbetets krav 

(Muhonen 1999, s. 204). Vidare visar Muhonens (1999, s. 196, 207) studier att det 

uppstod konflikter och dragningar mellan de båda sfärerna. De kvinnliga 

respondenterna upplevde själva att de inte räckte till fullt ut. Kraven hemifrån och 

kraven från arbetet gjorde att det uppstod en känsla av otillräcklighet. Weidenfeller 

(2012, s. 166) menar i sin forskning att kvinnliga ledare som beskriver sig ha lyckats 

uppnå ”ett helt liv” har lärt sig att integrera hem, arbete och samhällsliv. Vidare lyfts 

även vikten av att ha en stödjande partner för sin chans att klara av balansgången mellan 

privatlivet och arbetslivet. Nath (2000, s. 48) och Muhonen (1999, s. 154) styrker 

genom sin forskning om familjens support att detta är en central del för kvinnliga 

chefers framgång, en partners stöd anses viktigast för den fortsatta framgången. 

 

4. Avgränsning 
Vår studie behandlar de hinder och möjligheter som kvinnor upplever i sin karriär som 

chef. Den behandlar således inte de initiativ som organisationen aktivt arbetar med för 

att öka andelen kvinnliga chefer. Inte heller behandlar den hur arbetet mot en mer 

jämställd arbetsplats kan te sig ur ett utifrånperspektiv, som exempelvis HR-

avdelningen, utan den behandlar endast de kvinnliga chefernas egna upplevelser. 

Studien behandlar enbart karriärsberättelser i den aktuella organisationen och berör 

därmed inte respondenternas hela karriärberättelser, utan enbart den delen av karriären 

som upplevts i den aktuella organisationen. Avseende mångfaldsbegreppet kommer 

studien endast att beröra den del av begreppet som handlar om kön, med andra ord inte 

de övriga delarna som ryms i begreppet mångfald. Studien kommer inte heller gå in på 

någon jämförelse mellan upplevelsen hos kvinnliga och manliga chefer.  
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5. Metod 

5.1. Metodval 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie som enligt Bryman (2011, s. 340) 

fokuserar på att i huvudsak lägga större vikt på respondenternas utsagor, snarare än att 

lyfta fram kvantifierbara siffror. Bryman (2011, s. 341) menar att kvalitativ forskning 

bygger på en tolkningsinriktad ståndpunkt, där fokus ligger på att uppnå en förståelse av 

verkligheten som deltagarna i en viss miljö upplever. Då vi är intresserade av 

respondenternas karriärberättelser hämtades inspiration från vad Creswell (2013) kallar 

för ”life history” som är en typ av narrativ ansats. I ”life history” porträtteras en individs 

liv (Creswell, 2013, s. 72, 73). Då vi inte kunde svara på hur långt tillbaka 

respondenternas karriärberättelser sträckte sig var en narrativ ansats lämplig. I våra 

diskussioner kring val av metodansats övervägdes fenomenologisk ansats, med 

utgångspunkt i studiens inriktning att förstå individers upplevelser (Creswell, 2013, s. 

76). Då vårt intresse var att samla in respondenternas karriärberättelser och förstå deras 

upplevelser av att göra karriär som kvinnlig chef inom en mansdominerad organisation 

identifierade vi studiens metodologiska ansats som ett huvudsakligt fenomenologiskt 

synsätt och med narrativ inriktning som en mer specifik ansats (Creswell, 2013, s. 104). 

Den datainsamlingsmetod som vi har använt oss av är intervjuer om respondenternas 

karriärberättelser.   

 

5.2. Urval 
I studien avsåg vi att intervjua tio stycken kvinnliga chefer inom en specifik 

organisation inom svensk tillverkningsindustri. Studien utgick ifrån ett vad Bryman 

(2011, s. 392) kallar för målinriktat urval, då det är viktigt att alla respondenter skulle 

vara relevanta utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, därför ställdes även två 

kriterier. Kriterium ett ställdes för att kunna säkerställa att respondenterna skulle kunna 

ge rika karriärberättelser, vilket vi ansåg krävde minst två års anställning inom 

företaget. Kriterium två fastställde vad vi tyckte krävdes för att kunna definieras som 

chef, vilket innebar att urvalspersonen skulle ha ett uttalat personalansvar. 

Respondenterna kontaktades via en oberoende person från företaget, via mail med 

bifogat informationsbrev (se Bilaga 2). Respondenterna anmälde sedan sitt intresse om 
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att delta i studien, genom att svara på mailet till den oberoende personen, som sedan i 

sin tur kontaktade oss för tidsbokning. Den oberoende personen kontaktade tio 

slumpmässigt utvalda personer som uppfyllde de båda kriterierna, där samtliga valde att 

ställa upp.     

 

5.3. Empiriska instrument 
Då vi valde att arbeta med narrativa intervjuer med huvudsakligt fokus på 

karriärhistorier medförde det att vi även valde en semistrukturerad intervjumetod 

(Bryman, 2011, s. 206). Intervjuguiden utgick ifrån två huvudfrågor som sedan vid 

behov följdes upp med ett antal tematiska följdfrågor (se Bilaga 1). Intervjuguiden 

bestod av en första del med nulägesfrågor för att komma närmare respondenten i den 

kontext där denne verkar, denna del följdes av huvuddelen med de två huvudfrågorna. 

Den tredje och sista delen av intervjun bestod av tematiska följdfrågor som användes 

vid behov. Intervjuguiden är utformad utifrån våra frågeställningar och syftet med 

studien och följer även den narrativa ansats som antas. Fördelen med att vi arbetade 

med en semistrukturerad intervjuguide var att respondenterna själva hade en stor frihet i 

att framhäva delar i sin berättelse som de personligen ansåg vara betydelsefulla 

(Bryman, 2011, s. 415). Detta tillvägagångssätt gick hand i hand med vår ambition om 

att vi skulle få en djupare bild av respondenternas karriärberättelser.  

 

5.4. Tillvägagångssätt 

Under studien genomfördes totalt tio stycken intervjuer. Samtliga intervjuer tog mellan 

45-60 minuter. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats, under/eller i 

anslutning till deras arbetstid, tidpunkten för intervjun valde respondenten själv. 

Respondenterna intervjuades en och en med drivkraften att nå djupa och detaljrika svar. 

Alla tio intervjuerna bestod av en respondent samt två stycken intervjuare; anledningen 

till att vi båda valde att delta under samtliga intervjuer var för att säkerställa att ingen 

information gick förlorad. Vid varje intervjutillfälle användes två stycken 

inspelningsbara mobiltelefoner för att minimera risken för att materialet skulle gå 

förlorat. Innan varje intervjutillfälle i studien beslutade vi att en person skulle vara mer 

aktiv i intervjun samtidigt som den andra hade en mindre aktiv roll. Vi hade ambitionen 
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att uppnå en avspänd samtalsmiljö för alla respondenter, därför ställde även den mindre 

aktive intervjuaren vissa frågor under intervjun. Denne förde även minnesanteckningar 

för att underlätta analysarbetet. Inledningsvis fick respondenten ta del av information 

från ett informationsbrev (se Bilaga 2). Detta för att säkerställa att respondenten var 

fullt medveten om att deltagandet var frivilligt och att respondenten kunde avbryta 

intervjun när som helst, inledningsvis säkerställdes att intervjupersonen samtyckte till 

att intervjun skulle spelas in. Därefter inleddes intervjun med frågor utifrån 

intervjuguiden (se Bilaga 1). Under intervjuerna fick respondenterna fika som tack för 

deras deltagande.           

 

5.4.1. Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att säkerställa att frågor kunde användas eller alternativt 

justeras. Urvalet till pilotintervjun bestod av en respondent inom handelssektorn, 

respondenten var kvinna och hade lång chefserfarenhet. Pilotstudien varade cirka 45 

minuter. Efter pilotstudien behövdes inga ändringar i intervjuguiden göras då vi tyckte 

att frågorna motsvarade våra förväntningar.   

 

5.5. Transkriberingsprocessen 
Vid varje intervjutillfälle frågades om samtycke till inspelning av intervjun och det var 

vår uppfattning att inspelningstekniken inte medförde någon negativ effekt på intervjun. 

Intervjuerna transkriberades löpande efter varje intervju. I det transkriberade materialet 

noterades inte tonfall eller kroppsspråk, endast skratt har tydliggjorts för att förmedla 

när ironi har använts av respondenterna, även längre pauser och tidpunkter där 

respondenten tvekat i sitt svar. Anledningen till att vi inte förtydligat tonfall och 

kroppsspråk är för att respondenterna var verbalt skickliga och i stor omfattning 

antingen upprepade sig eller använde sig av förstärkande ord. Vid transkriberingen 

numrerades varje intervjurespondent, numreringen gjordes för att säkerställa 

respondenternas anonymitet. 
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5.6. Etiska överväganden  

Studien har följt Vetenskapsrådets (2002) hänvisningar till god forskningsetik. 

Informationskravet innebar att respondenterna informerades om deras roll i studien och 

vad studien i sig innebar. Samtyckeskravet uppnåddes genom att respondenterna blev 

varse om att deltagandet var frivilligt och att de fick avbryta när de ville. 

Konfidentialitetskravet åstadkoms genom att inspelningsmaterialet av intervjuerna 

raderades efter att de hade transkriberats. Transkriberingsdokument hanterades 

konfidentiellt och kodades så att deltagarnas anonymitet säkrades. Anonymitet var 

relevant så att inte känsligt material skulle kunna användas mot respondenterna. För att 

ytterligare sträva mot att uppnå konfidentialitetskravet anges inte geografiskt område 

för studieobjektet i rapporten. Då en sådan angivelse i allt för stor grad riskerar att 

avslöja identiteten på det aktuella studieobjektet och därmed även respondenterna. 

Studieobjektet innehåller så pass få kvinnliga chefer att om det var möjligt att identifiera 

studieobjektets lokalisering blir anonymisering av respondenterna svår att uppnå. 

Nyttjandekravet uppnåddes genom att respondenterna underrättades om att materialet 

togs fram, främst i forskningssyfte men att det även används inom uppdragsgivarens 

väggar. Respondenterna kontaktades via en oberoende person inom företaget, i syfte att 

säkerställa att uppdragsgivaren inom företaget, inte skulle veta vilka respondenter som 

valde att ställa upp. När den oberoende personen kontaktade eventuella respondenter 

fick de ta del av ett informationsbrev, där de fick information om de etiska riktlinjerna 

(se Bilaga 2). Vid varje intervjutillfälle säkerställdes det att varje respondent tagit del av 

informationen i informationsbrevet, samt var införstådd med dess betydelse. 

Intervjuerna genomfördes på tidpunkter som respondenterna själva fick bestämma över, 

detta för att de inte skulle behöva avbryta ett pågående arbete. Intervjuerna genomfördes 

på platser som respondenterna själva valt ut, ofta i en avskild miljö på arbetsplatsen  

 

5.7. Validitet och reliabilitet  
Begreppet validitet menar Kvale och Brinkmann (2009, s. 264) innebär frågan om den 

metod som forskaren använder sig av i realiteten undersöker det den skall undersöka 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. För att säkerställa validiteten har ett 

målinriktat urval använts, detta på grund av att det är viktigt att det finns en 
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överenstämmelse mellan forskningsfrågor och urval (Bryman, 2011, s. 434). För att 

ytterligare stärka validiteten i studien bestod intervjuguiden av två huvudfrågor, dels 

respondenternas erfarenhet av att göra karriär som chef och kvinna inom den 

mansdominerade arbetsplatsen, dels vilket stöd de upplevt och vilka eventuella hinder 

de upplevt i privatliv/familjeliv i rollen som chef. Vid behov användes tematiska 

följdfrågor som identifierats i syfte att hålla fokus i intervjun inom karriärberättelsens 

ram. I ett försök att stärka respondentvalideringen har respondenterna fått bekräfta de 

resultat och citat som använts i studien för att försäkra oss om att det fanns en 

överensstämmelse mellan resultat och de respondenterna upplevt (Bryman, 2011 s. 

353).    

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 263) handlar reliabilitet om forskningsresultatens 

hållbarhet, det vill säga hur tillförlitliga dessa kan anses vara. Frågan som kan ställas är 

om studiens resultat kan reproduceras under andra omständigheter. Kirk och Miller 

(1986, s, 9) menar att kvalitativa studier undersöker individer i deras egen miljö och 

personliga kontext, vilket är fallet med vår studie. Vi har förståelse för att miljö och 

omgivning och vår direkta närvaro kan ha inverkat på de svar vi får. Studiens resultat 

anses därmed kunna gälla enbart för den aktuella undersökningsgruppen vid det 

specifika undersökningstillfället och i det sammanhang som studien genomfördes. För 

att sträva efter att säkerställa reliabiliteten har vi vid intervjutillfällena uppmanat 

respondenterna att tala utifrån deras egna upplevelser om de tenderade att göra annat. 

För att ytterligare öka reliabiliteten i studien har vi strävat efter att intervjufrågorna 

skulle vara kopplade till syfte och problemformulering. Den första frågeställningen 

avsåg den första delen av syftet som behandlade de kvinnliga chefernas upplevelser i 

karriären, detta område omslöts i den första huvudfrågan i intervjuguiden (se Bilaga 1). 

Den andra frågeställningen avsåg den andra delen av syftet som behandlade vilka 

livssfärer dessa hinder och möjligheter konstituerades samt hur de kvinnliga cheferna 

skapade balans mellan dem, detta område omslöts i den andra huvudfrågan i 

intervjuguiden (se Bilaga 1). 

Vi har också gjort en pilotstudie där vi har testat våra huvudfrågor. Vi var båda 

närvarande vid intervjutillfällena och kan på så sätt guida respondenterna i att hålla sig 



 19 

till de teman som utgörs av studiens syfte och frågeställningar. Vi har gemensamt 

genomfört analysen av datamaterialet och tolkningar av de gjorda intervjuerna, vi har 

kommit överens om hur analysen av materialet skall tolkas, vilket enligt Bryman (2011, 

s. 352) stärker den interna reliabiliteten. 

 

5.8. Analysmetod 

Vårt val av analysmetod är tematisk analys. Dataanalysen i vår studie har bestått av 

förberedelse och organisering av data i linje med Creswell (2013, s. 180). Genom 

tematisk analys redogörs för vad respondenterna upplevt, vad som hänt dem, vilket 

enligt Creswell (2013, s.114) passar den narrativa ansatsen.  

 

5.8.1. Angreppssätt 

Vi har i detta steg transkriberat data från ljudfiler till textformat. Vi har i enlighet med 

Creswell (2013, s. 181) märkt ut nyckelord i transkriberingarna och skrivit noteringar i 

marginalerna, tolkat dessa nyckelord och i vissa fall skrivit metaforer, vilka sedan har 

bildat koder och teman (se tabell 1). Detta första analyssteg gjorde resultatet mer 

överskådligt och hanterbart. Genom att sedan identifiera de centrala koderna har de 

sedan förts samman till mer övergripande kategorier, som bildar resultatets olika 

huvudteman. Detta gjordes i alla tio intervjuer där vi båda gjorde samtliga var för sig, 

därefter gick vi gemensamt igenom analyserna för att säkerställa intern reliabilitet 

(Bryman, 2011, s. 352). När alla transkriberingar var analyserade med nyckelord och 

koder hade vi identifierat nitton olika koder. Därefter skapade vi teman av de koder som 

identifierats, koder som liknade och gick in i varandra blev till teman för att få ett mer 

hanterbart material. Slutligen fanns åtta identifierade teman; Att verka i en 

mansdominerad organisation, Uppfattning om yrkesrollen, Stimulans i karriären, 

Motstånd i karriären, Prestationskrav, Arbetet i relation till privatlivet, Betydelsen av 

stöd hemifrån samt Viljan att utvecklas. 

 
Tabell 1 - Analysprocess 

Transkribering Metafor Kod Tema 

”Jag brukar säga att jag har världens bästa jobb.” (R7 Bästa jobb Anda Uppfattning om 
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2014 s. 1) yrkesrollen 

”Vi ska kunna mer, vi ska kunna vår process, det är 

tuffare alltså, idag så har du inte så mycket 

stödfunktioner” (R9 2014 s. 3) 

Tuffare nu Ansvarsutvi

dgning 

Uppfattning om 

yrkesrollen 

”Jag fick frågan om jag kunde tänka mig vara 

T.F…Det kändes ju spännande man blev ju lite stolt 

och så då” (R3 2014 s. 1) 

Stolthet Självförtroen

de 

Uppfattning om 

yrkesrollen 

”Men sen efter ett tag så vänder det. Man måste bli lite 

trygg i rollen.” (R6 2014 s. 9) 

Lär sig 

med åren  

Erfarenhet Uppfattning om 

yrkesrollen 

 

 

5.8.2. Förförståelse 

Enligt Creswell (2014, s. 188) är forskarens förförståelse för fältet inom kvalitativ 

forskning av stor vikt. Forskarnas förförståelse i den här studien är högst relevant då en 

av oss har varit verksam inom tillverkningsindustrin. Den andra forskaren som är 

kvinna har tidigare innehaft en chefsposition, men då inom en kvinnodominerad 

bransch. Denna tidigare erfarenhet inom området har föranlett intresset för syftet med 

studien. Förförståelsen har genom studien på ett positivt sätt bidragit till att lättare förstå 

den kontext, i vilken respondenten verkar i, vilket enligt Creswell (2013).är viktigt i den 

narrativa ansatsen. I och med att vi har haft en förförståelse för fältet har vi kunnat 

uppnå en bättre och djupare relation med organisationen och respondenterna i studien. 

Creswell (2013, s. 75) poängterar att relationen mellan forskare och respondent är viktig 

för att samtalet ska bli så bra som möjligt, det är i mötet med respondenterna som vårt 

resultat uppstår. Förförståelsen kan också ha bidragit till att vi inte varit 

uppmärksamma, då vi under intervjuerna och i analysen av resultatet inte reagerat på 

sådant som en forskare utan förförståelse skulle ha gjort. Vår förhoppning var att våra 

erfarenheter kompletterat varandra och att vi därigenom inte missat för mycket 

information.   

 

6. Resultat och Analys 
I detta avsnitt redovisar vi resultatet i teman, och underteman. Analysen som är gjord 

utifrån det teoretiska ramverket, följer efter respektive tema. Att analysen presenteras 
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direkt efter respektive tema gör att det underlättar för läsaren att förstå de resonemang 

som förs. Vi anser även att det bidrar till en mer lättöverskådlig text. Resultatet visade 

att möjligheter och hinder främst konstitueras i arbetsorganisationen, att betydelsen av 

stöd, både från chefer och från privatlivet visade sig vara betydelsefullt och att 

privatlivet inte påverkar karriären negativt i lika hög grad som karriären påverkar 

privatlivet. De teman vi har identifierat i resultatet är: Att verka i en mansdominerad 

organisation, Uppfattningen av yrkesrollen, Stimulans i karriären, Motstånd i karriären, 

Prestationskrav, Arbetet i relation till privatlivet, Betydelsen av stöd hemifrån samt 

Viljan att utvecklas. 

 

Att verka i en mansdominerad organisation 

Flera av respondenterna gav uttryck för att det fanns ett mansdominerat klimat inom 

företaget, en respondent beskrev det som att befinna sig i ”gubbväldet” (Transkribering 

R1, s. 3). De menade att det är något de vant sig vid och att det mansdominerade 

klimatet var normaliserat ”Vi kan ju vara lite avtrubbade, för vi är ju alla ganska vana att det 

är mycket män” (Transkribering R7, s. 14). En stark tendens pekade på att respondenterna 

menade att jargongen på företaget ibland upplevdes som grabbig och de upplevde att 

män var mer inkluderande mot sina likar. En del av kvinnorna beskrev att de upplevt att 

män ser sina likar och hjälper varandra, en av respondenterna uttryckte sig såhär, 

”Klappar du min rygg, så klappar jag din och är vi grabbar så klappar vi väldigt gärna” 

(Transkribering R9, s. 11). En svag tendens visar på upplevelsen att även kvinnor ömmar 

för andra kvinnor. Någon respondent menade att det mansdominerade klimatet inte var 

något hon ansåg som särskilt viktigt utan uttryckte att hon upplevde ett inkluderande 

klimat på företaget.  

 

Analys: Att verka i en mansdominerad organisation 

Genom symbolisk interaktionism går det uppnå en förståelse för respondenternas 

upplevsele om en mansdominerad kultur inom företaget och att den mansdominerade 

kulturen upplevs som normaliserad. Enligt Blumer (1969, s. 2, 3, 6, 7) är det genom 

samspelet med andra individer som människan formar sitt sätt att tänka och känna. I och 
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med att organisationen får betraktas som mansdominerad är finns risken stor att 

kvinnorna formar sitt beteende efter kulturen som råder på företaget, vi gör tolkningen 

att de socialiseras in i organisationen och tar efter normer och värderingar som finns 

inom den mansdominerade organisationen.  

 

Respondenterna uttryckte att det är vanligt att män hjälper män i större utsträckning än 

vad de hjälper kvinnor. Det går att uppnå en förståelse för respondenternas upplevelser 

med hjälp av homosocial teori (Holgersson, 2003, s. 44). Detta beskriver även Kanter 

(1993, s. 48) i sitt resonemang om glastak, hon menar att detta är ett sätt för männen att 

bevara sin maktposition inom ett företag, männen rekryterar då sina likar och de 

personer som de själva anser ”passar in” och eftersom kvinnan då utgör en 

avvikarposition finns risken att män inte rekryterar kvinnor. Respondenternas 

upplevelser tyder på att ett glastak existerar inom det aktuella studieobjektet, i enlighet 

med Persson och Wadensjös (1997, s.109) beskrivning av glastak.  

 

Uppfattning om yrkesrollen 

Anda 

Respondenterna har gett rika utsagor kring uppfattningen om deras yrkesroll.  Generellt 

beskrevs en positiv anda kring att vara en del av företaget, en respondent uttryckte, ”Jag 

trivs så himla bra där jag är… jag har hittat hem” (Transkribering R9, s. 4). En stark tendens 

var att kvinnorna upplevde arbetet som omväxlande och utmanande. Vissa kvinnor 

hävdade att arbetet stundtals var upp och ner men att man också trivdes i en miljö med 

hög puls, ”Det händer hela tiden saker och det är olika saker varje dag” (Transkribering R9, 

s. 1). Kvinnorna konstaterade att det emellanåt uppstod påfrestande, tuffa situationer och 

att det var ensamt på toppen i början av chefskarriären. ”De första åren var väldigt tuffa, 

för då får man tåla rätt mycket” (Transkribering R7, s. 1).  
 

Ansvarsutvidgning  

En tydlig tendens visar på respondenternas upplevelse av hur ansvaret i yrkesrollen 

utvidgats och förändrats över tid. Vissa menade att chefsjobbet idag var tuffare och mer 
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krävande, då företaget ställde högre krav på kunskap inom olika områden, ”Vi ska kunna 

mer, vi ska kunna vår process, det är tuffare alltså… idag har du inte så mycket 

stödjefunktioner” (Transkribering R1, s. 3). En stor andel av kvinnorna uttryckte en stor 

förståelse för att mer ansvar inom yrkesrollen krävde mer arbete, de konstaterade att ju 

högre man klättrade i karriären desto mer förväntades det av dig som chef. 

 

Självförtroende  

Det gick att se tydliga tendenser på att kvinnorna kände sig stolta i rollen som chef och 

upplevde en yrkesrollstrygghet ”Vad är jag för någon förebild. Här kanske det är bäst att 

sträcka på sig” (Transkribering R7, s. 12). Någon hävdade att man inte får vara för vek och 

att det var viktigt att visa pondus. En mindre stark tendens visade att kvinnorna inte 

kände sig som en chef och påpekade även att det fanns en avsaknad av självförtroende i 

början av karriären. En respondent konstaterar att ”det handlar väl om självförtroende, man 

tror liksom inte att man fixar det” (Transkribering R8, s. 2).  
 

Erfarenheter  

Resultaten visar på en tydlig tendens när det gäller beskrivningar om betydelsen av 

erfarenhet. Kvinnorna konstaterade att de lär sig med åren, de konstaterade också att de 

har utvecklats och även skapat en bild och ett rykte om sig själva. En kvinna uttryckte 

att erfarenhet var oerhört viktigt i arbetet som chef och att tuffa situationer som dykt 

upp stärkt hennes roll som chef. En stark tendens pekade på att kvinnorna med åren 

även lärt sig att sätta gränser. En av kvinnorna valde att uttrycka sig som att, ”man lär 

sig hantera det också, till viss del i alla fall men första åren var det tufft så att då var jag liksom 

tvungen att… försöka sätta gränser själv.” (Transkribering R5, s. 7).  
 

Analys: Uppfattning om yrkesrollen 

Respondenternas utsagor kring att de första åren i chefsrollen varit tuffa kan ha berott 

på att den nya rollen innebar nya förväntningar. Gruppen ställde förväntningar som 

respondenten inte var van vid. Detta kan förstås genom Lintons beskrivning av roll 

(1936 s. 113) då han menar att det i en grupp uppstår förväntningar på varje individ som 

har en position. Det var därmed möjligt att tolka att respondenternas upplevelser av 
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påfrestningarna berodde på den nyförvärvade rollen, chefsrollen (Linton, 1936, s. 115). 

Respondenterna gav uttryck för att de upplevde påtryckningar ifrån gruppen, de fick tåla 

mycket, speciellt i ett tidigt skede av karriären. Enligt Blumer (1969, s. 3) är det i 

samspelet mellan individer som människan finner sin roll. Det antas att respondenterna 

upplevt påtryckningar i högre grad i början av sin karriär på grund av att de ännu inte 

hittat rätt i sin nyförvärvade roll. Därför kan det antas att även respondenterna i vår 

studie finner sin roll som chef genom samspelet i gruppen. Respondenterna gav uttryck 

för att de trivdes i organisationen och att de kände för den i positiv mening, detta kan 

förstås genom Blumer (1969, s. 3) som menar att det är genom samspelet med andra 

som individen formar sitt sätt att tänka och känna, upplevelsen av att vara en del av ett 

samspel ger respondenterna en positiv anda.  

 

Att kvinnorna uttrycker en förståelse för ansvarsutvidgning som tillkommit i och med 

befattningsklättringen inom företaget kan tolkas som att detta har sin grund i deras egna 

förväntningar på chefsrollen. En förståelse uppnås med hjälp av Aubert (1964, s.43, 44) 

som menar att varje roll förknippas med olika förväntningar som styr hur en viss person 

med en viss status eller position agerar. Auberts beskrivning om rollers förväntningar 

kan också ge förståelse för att respondenterna upplevde att rollen som chef blivit 

tuffare. Företaget ställde vissa förväntningar på chefsrollen som inte överensstämde 

med respondenternas förväntningar. Dessa olika förväntningar kan leda till att 

respondenterna idag upplever chefsrollen som tuffare.  

 

Stimulans i karriären   

Den goda chefen. 

En stark tendens pekar på att respondenterna upplevde att företaget gett dem 

möjligheter. De finns utsagor som pekade på att företaget bidragit med möjligheter. En 

tydlig tendens pekar på att respondenterna har blivit tillfrågade, valda, nominerade eller 

rekommenderade av sin dåvarande chef att anta chefskapet. De flesta uttryckte att det 

har varit viktigt för dem att ha en bra chef som gett dem möjlighet att utvecklas och nå 

nya positioner. En respondent sa att ”en bra chef… har sett de fördelarna som kanske finns 

som man kanske inte upptäcker själv heller och liksom motiverat och stöttat och velat utveckla 
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mig” (Transkribering R2, s. 2). Det fanns respondenter som uppgav att de har följt efter 

sin chef vid förflyttningar vilket har banat väg för deras nuvarande chefsbefattning. Stöd 

som konstitueras inom arbetsorganisationen var något som varit centralt för många av 

respondenterna i deras karriärberättelser.  

 

Bollplanket, en möjlighet.  

Mentorskap, fadderskap och nätverk var något som respondenterna upplevde som en 

möjlighet, då främst i början av chefskarriären. ”Något som jag har märkt, som varit 

väldigt viktigt för mig, det är att jag har hittat någon som jag har kunnat använda som både 

spyplank, bollplank och mentor” (Transkribering R6, s. 9). Även stöd från en mentor utanför 

organisationen var för ett par respondenter viktigt ”Men nu hade jag ju en som har 

fungerat väldigt bra som jag faktiskt inte skulle klarat mig utan under den här resan, det skulle 

jag inte.” (Transkribering R6, s.9). Resultaten ger beskrivningar om nätverkets betydelse, 

en respondent uttryckte sig ”Skaffar du dig ett bra nätverk så har du väldigt stora 

möjligheter inom företaget… ser du bara till att få ett bra nätverk, att du lär känna rätt 

människor” (Transkribering R8, s. 3).  

 

Analys: Stimulans i karriären   

Blumer (1969, s. 2,3) menar att det är i samspelet mellan individer som människan 

finner sin roll. Respondenternas beskrivningar om deras chefers och mentorers 

betydelse, kan tolkas ha haft stor påverkan på formandet av respondenternas chefsroll. 

Att chefernas och mentorernas betydelse varit större, i början av respondenternas 

chefskarriär kan tyda på att det är då som respondenterna haft svårast att identifiera sig 

med de nya förväntningar som chefsrollen medför. Den nya rollen som chef innebär nya 

förväntningar på respondenten, då varje roll förknippas med olika förväntningar, som 

styr hur en person med en viss status eller position agerar enligt Aubert (1964, s.43, 44). 

Det är alltså möjligt att tolka det som att mentorer och nätverk möjliggör för 

respondenterna att ”hitta rätt” i sin chefsroll.  

 

Motstånd i karriären 
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Särbehandling 

Resultaten visade på en svag tendens gällande upplevelsen av hinder och barriärer i 

karriären. Däremot menade kvinnorna att de upplevt sig bli särbehandlade, specifikt för 

att de är kvinnor ”Egentligen har jag inte haft några sådana hinder… men det är väl det här 

att man testas mycket mer, man provas mycket mer, den känslan kan jag få” (Transkribering 

R6, s. 3). Vanligt förekommande var att respondenterna gav uttryck för att de upplevt att 

de inte blivit hörda, att de blivit ifrågasatta och testats i högre grad än sina manliga 

kollegor. En kvinna visade på ett exempel i en mötessituation där hon och hennes 

manliga kollega träffat en annan man, ”om vi träffade en man så kunde han ställa frågorna 

till honom, då kunde jag svara men han fortsatte att ställa frågorna till honom” (Transkribering 

R10, s. 2). En stark tendens pekade på att kvinnorna beskrev det som att de någon gång 

varit tvungna att hävda sig för att bli sedda. ”När jag var yngre och kvinna var det mycket 

kämpigare, jag fick prata lite högre och slåss för att synas men nu när jag är äldre, känner jag 

att jag behöver inte det längre” (Transkribering R10, s. 2). Kvinnorna beskrev det som att de 

i högre grad än sina manliga kollegor, i situationer när de måste säga till, blir stämplade, 

vilket de menade kunde utgöra ett hinder, ”Om jag ska ryta ifrån, eller säga ifrån så kan jag 

uppfatta det många gånger att jag blir en bitch, men om det är en kille som kommer och sätter 

ner foten så är han bara arg en stund” (Transkribering R6, s. 3). En svag tendens visade att 

respondenter uttryckte att de upplevt medarbetare som inte velat bli ledda av en kvinnlig 

chef. 

 

Särdrag 

En tydlig tendens i studien påvisade att respondenterna upplevde att kvinnor och män 

skiljde sig åt, då resultatet visade att vissa egenskaper upplevs vara knutna till kön. 

Vanligt förekommande var att respondenterna hävdade även att män och kvinnor inte 

talade samma språk och att kommunikationen däremellan, stundtals missförstods, en 

respondent menade, ”vi pratar olika språk, alltså vi menar så olika saker… dom pratar rakt 

och enkelt men det tycker inte jag… dom pratar runt.” (Transkribering R10, s. 5). En stark 

tendens visade att kvinnor tenderade till att inte våga prova och inte vågade ta för sig på 

samma sätt som män, en respondent förklarade det på följande sätt. ”Vi har något i 

beteendet som gör att vi kanske backar lite för lätt ibland, vi tjejer så” (Transkribering R7, s. 
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12). En mindre stark tendens visade att kvinnorna upplevde sig vara bättre än män på att 

tillexempel, gå på möten, hålla sig till agendan och att vara mer strukturerade. 

 

Avsaknaden av förebilder 

En svag tendens gav uttryck för att det till viss del saknades kvinnliga förebilder inom 

företaget, vilket har varit ett hinder för henne i karriären. ”Vi är ju för lite kvinnor, det är 

ju alltid det här med förebilder” (Transkribering R7, s. 10). Kvinnorna har upplevt att de 

saknat en fadder och stöttning av en mentor i början av chefskarriären, en av kvinnorna 

menade. ”Om jag skulle börjat om idag, så hade jag tagit det som första steg och sagt det att, 

jag vill ha en mentor när jag går upp” (Transkribering R6, s. 9).  

 

Upplevelsen av företagets krav på kompetens 

En svag tendens pekade på att respondenterna uttryckte att de har upplevt att företaget 

satt en för hög nivå gällande kompetenskrav på positioner och i beskrivningar av 

positioner i annonser och liknande, vilket kan ha avskräckt kvinnor från att ha sökt vissa 

tjänster. ”Det handlar om att man inte riktigt tycker att man har bockat av allt som står på 

ansökan” (Transkribering R3, s. 12). Respondenterna menade att nivåerna som sätts inom 

företaget sällan efterlevs och en av kvinnorna uttryckte sig på detta sätt, ”man slänger ur 

sig och sätter nivåer och sen så kanske man hade tänkt sig hälften… om man skrämmer bort 

kvinnliga ledare genom att säga att det här blir för tufft.” (Transkribering R2, s. 12).  

 

Organisatorisk tröghet 

En stark tendens visar på att kvinnorna upplevde att det sällan finns lediga 

chefspositioner inom företaget, detta beskrevs som ett hinder. Respondenter menade att 

det ofta bara byts runt bland befintlig personal. En respondent sa att, ”det gäller väl hela 

organisationen i så fall, att man sitter lite för länge på sina positioner och blir ganska trygg och 

van och kanske gillar att förvalta och vara bekväm” respondenten fortsätter och menar att, 

”om det finns några hinder så är det att det inte finns några platser, det öppnas liksom inte 

några tillfällen, inga luckor, för nya att få prova.” (Transkribering R2, s. 5).  
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Analys: Motstånd i karriären 

Respondenternas upplevelser av hinder i deras karriärer kan förklaras med hjälp av 

begreppet glastak, som enligt Morrison m.fl. (1992, s. 13) är ett hinder som möter 

kvinnor specifikt för att de är kvinnor. Hindren är inte bara individuella hinder utan kan 

vara av strukturell art, vilket även respondenterna uttryckte, eftersom kvinnan då utgör 

en avvikarposition, kan detta leda till hinder i hennes karriär. Så som respondenterna 

beskrev upplevelsen av att de testas i större utsträckning samt ifrågasätts mer än sina 

manliga kollegor kan det delvis förstås utifrån Kanter (1993, s. 207) som menar att 

respondenterna befinner sig i en avvikarposition och därmed förväntas inta ett annat 

slags beteende. Att vissa utav respondenterna upplevde att de inte blir hörda eller sedda 

i samma utsträckning som sina manliga kollegor kan även förstås med hjälp av teorin 

om könsroller. Könsroller är kulturellt och socialt bestämda och kan enligt Billing 

(1991, s. 40) utgöra ett hinder för kvinnorna. Vi gör tolkningen att kvinnorna på grund 

av könsroller inte bemöts lika, i relation till sina manliga kollegor. Kvinnan i 

chefsrollen är historiskt sett inte ”normaliserad”, vilket leder till att omgivningen som 

bemöter kvinnorna, bemöter dem på ett annat sätt specifikt för att de är kvinnor. Vilket 

även Wirth (2001, s. 3) beskriver genom sin förklaring till glastakexistensen, att kvinnor 

historiskt sett varit underrepresenterade på arbetsmarknaden, vilket fortfarande har 

betydelse för kvinnors karriärmöjligheter och representation på toppositioner inom 

organisationer och företag.  

 

Prestationskrav  

Personliga prestationskrav 

En tydlig tendens visade att respondenterna satte höga krav på sig själva, resultat som 

de tyckte var högre än de kraven företaget ställde. Respondenterna ville leverera och 

visa goda resultat, ”det är nog snarare att, sätter kravet på sig själv… det är ingen annan som 

ställer kraven, utan det var just jag själv som individ” (Transkribering R2, s. 8). En respondent 

avvek och menade att kraven från företaget var högre på henne som kvinna, ”jag känner 

ju att hade inte jag utbildat mig, hade jag aldrig fått det jobbet, är jag kille kan jag få det jobbet 
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ändå, så är det… Så vi som är tjejer på min nivå har högre utbildning.” (Transkribering R10, s. 

3).  
 

Mottagandet av prestationer 

En respondent beskrev mottagandet på hennes prestationer i gruppen med. ”Man får 

vara lite mer försiktig att berätta, för vissa har ont av att andra har gjort om man själv inte har 

gjort. Jag har heller inget behov av att tala om det, så det spelar ingen roll, men jag tänkte bara 

inte på det innan. Detta är ju för att bli accepterad av gruppen, det är ju ett val du gör” 

(Transkribering R3, s. 13). 
 

Analys: Prestationskrav  

Anledningen till att respondenterna ställde mycket höga krav på sig själva kan förstås 

med hjälp av Kanters (1993, s. 207) teori om att kvinnorna befinner sig i en 

avvikarposition och därmed känner att de representerar kvinnor som kategori. 

Respondenterna upplevde att deras prestation blev en symbol för vad kvinnor allmänt 

kan prestera. Respondenternas utsagor om deras prestationer kan även fortsättningsvis 

förstås genom Kanters (1993, s. 207) teori om att när kvinnan befinner sig i avvikande 

position måste hon prestera bättre än männen för att bli accepterad. Precis som en 

kvinna tydligt uttryckte är det, enligt Kanter (1993, s. 207), en balansgång hur mycket 

detta får visas i en grupp, presterar hon för bra riskerar hon att inte bli accepterad i 

gruppen.   

 

Arbetet i relation till privatlivet 

Upplevelsen av arbetsbelastning 

En stark tendens visade på upplevelsen av en hög arbetsbelastning med krav på att vara 

tillgänglig, en respondent uttryckte det med, ”en period var det så tufft att jag hade liksom 

jobbet att det fanns hela tiden… så fort i mitt vakna liv. Jag var liksom inte ledig när jag var 

hemma heller” (Transkribering R7, s. 1). Kvinnorna hävdade att det under perioder arbetat 

oerhört mycket, samt att de upplevt en känsla av att inte räcka till. En av kvinnorna 

uttryckte det med, ”jag höll på att jobba ihjäl mig, att inte känna att jag var tillräcklig, man 

hann inte lära känna alla, hann inte se alla, hann inte prata med alla men man fixade det 

ändå.” (Transkribering R1, s. 2). 
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Avstängningsknappen 

En stark tendens var även att respondenterna upplevde det som svårt att stänga av 

arbetet och släppa taget när de var lediga, många tog med sig jobbet hem. 

Respondenterna menade att arbetet stundtals inkräktade på deras familjeliv, ”det blir för 

mycket liksom, man känner ju att dom förväntar ju sig att har man fått den här telefonen då ska 

man svara, sen kvittar det om man är barnvakt… utan då ska man svara i vilket fall då va och 

det känner man ju lite tvång över.” (Transkribering R8, s. 6). En något svagare tendens 

visade att respondenterna såg det som en möjlighet att kunna arbeta hemifrån. Det går 

att urskilja en tydlig tendens i att respondenterna upplevde en vikt vid att kunna koppla 

bort arbetet när man var ledig, ”med årens gång har man blivit lite bättre… skulle jag säga 

på att ha den där avstängningsknappen, att man stänger av när man går hem åtminstone för det 

mesta och de perioder där man inte gör det, då är det riktigt, riktigt tufft kan jag säga.” 

(Transkribering R7, s. 2).  
 

Gränsdragning mellan arbete och privatliv 

En stark tendens pekade på att det är viktigt att hitta en bra nivå mellan arbete och fritid, 

nyckeln för några av respondenterna var att samarbeta och vara överens hemmavid. 

Kvinnorna upplevde sig idag ha en god balans mellan arbetet och fritiden. En av 

respondenterna sa, ”jag kom ju till den insikten också att väljer jag till saker på jobbet, får jag 

välja bort privat. Jag kan inte välja att engagera mig i hur många föreningar som helst, man 

behöver en total balans.” (Transkribering R4, s. 7). En något svagare tendens visade att 

kvinnorna under småbarnsåren inte kunnat fokusera på arbetet i samma grad som de 

kunde göra nu. ”jag är… mamma så det räcker där jag är… jag vill kunna komma hem på 

kvällarna.” (Transkribering R10, s. 6). Ytterligare en respondent menade att ”många klev av 

för att, har du familj, småbarn och dagis och hela den där biten och känner att du ska vara här, 

hur eller hur så gör vi ju i alla fall nio eller tio timmar om dagen och för en småbarnsförälder 

det mesta av din dag då.” (Transkribering R9, s. 10). En svag tendens pekade på 

upplevelsen av att de identifierade sig med jobbet och att arbetet påverkade deras 

sociala liv, ”periodvis i alla fall har det vart, då har man inte velat ha något som helst 

umgänge.” (Transkribering R8, s. 5).  En mindre stark tendens visade på att män upplevdes 

ha ett naturligt teknikintresse och att det låg i kvinnors natur att lägga ner mer tid i och 
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ansvara mer för hemmet och barnen, ”jag tror faktiskt att det är medfött att kvinnor… 

känner det här att de behöver lägga tid i hemmet också.” (Transkribering R9, s. 10).    
 

Analys: Arbetet i relation till privatlivet 

De respondenter som upplevde sig befinna sig i en arbets-belastande miljö kan förstås 

med hjälp av Blumer (1969, s. 3) och symbolisk interaktionism som menar att 

samspelet mellan individer sker genom symboler och tolkningar av symbolers innebörd. 

Respondenterna såg att deras kollegor arbetade mycket och länge, vilket i slutändan 

blev en symbol för en arbets-belastande kultur. Ett annat konkret exempel där en 

symbol bidrog till upplevelsen av en arbets-belastande kultur inom företaget var när de 

anställda tilldelades ”arbetstelefoner” som de bar med sig hem, vilket respondenterna 

stundtals har upplevt som en påtryckning att ständigt vara tillgängliga och nåbara, även 

om detta inte var uttalat från företaget. En stark tendens visade att respondenterna någon 

gång i karriären har upplevt känslan av att vara otillräcklig och att många har bekymmer 

med att stänga av arbetet på fritiden. Känslan av otillräcklighet och svårigheten med att 

koppla ifrån arbetet kan förstås genom det Allvin m.fl. (2006, s. 107) beskriver som en 

rollkonflikt. De menar på att krav från arbetet tillsammans med kraven från privatlivet 

kan hamna i konflikt med varandra, vilket i sin tur orsakar det respondenterna upplevde, 

nämligen en känsla av otillräcklighet och stress. En stark tendens pekade på att 

respondenterna upplevde att arbetet under tuffa perioder även inkräktade på familjelivet 

och det sociala umgänget. Detta kan delvis förstås genom det Allvin m.fl. (2006, s. 107) 

beskriver som rollkonflikt och Nordenmarks (2004, s. 46) beskrivning av 

rollstressteorin. Nordenmark menar att det finns en risk att en individ upplever en stress 

om inte rollen som förvärvsarbetare och rollen som hemma-arbetare går att förena. 

Stressen över att känna att man varken kan sköta sitt arbete, eller leva upp till de 

förväntningar som ställs på en hemma-arbetare, kan leda till försämrat välbefinnande. 

Det går att utläsa att det är viktigt för kvinnorna, att som en respondent uttryckte sig 

”ha en total balans” (R2, 2014, s. 7). Balansen kan förknippas med det Noon och 

Blython (2007, s. 356) beskriver som work life balance, där begreppet handlar om att 

hitta en balans och framgångsrikt klara av arbete och privatliv utan att någon av 

parterna har negativ inverkan på den andre. Några respondenter pekade på att samarbete 
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och förståelse hemmavid var nyckeln till att uppnå balansen, detta går i linje med hur 

Allvin m.fl. (2006, s. 107) anser att man bör se på arbete och privatliv, nämligen som en 

helhet där båda sfärerna kommer att påverka varandra.    

 

Betydelsen av stöd hemifrån 

En tydlig tendens pekade på att kvinnorna har upplevt stöd hemifrån, kvinnorna lyfte 

fram relevansen över att ha en stöttande partner, en stöttande vän eller andra närstående. 

Stödet hemifrån har för vissa av respondenterna möjliggjort för dem att göra karriär och 

att inneha tidskrävande positioner. En av respondenterna uttryckte sig med, ”det 

viktigaste du kan göra är egentligen att skaffa dig rätt man, för det, funkar det inte hemma så 

att det delas på vård av barn och sådana här saker och att han står bakom att jag ska iväg på 

affärsresor och jobba kväll, för det är oftast kvinnorna som ska lämna på dagis och så vidare 

då, då kommer du aldrig att lyckas.” (Transkribering R4, s. 6). En annan form av stöd som 

lyftes fram är det stöd som kvinnor fått hemifrån under perioder när de har känt sig 

osäkra. ”Det var mycket tack vare min man som jag är där jag är… han har hjälpt mig, för jag 

som sagt, hade väl inte sådär jättebra självkänsla och så tidigare, så han har ju verkligen 

supportat det här hela tiden. ” (Transkribering R5, s. 6).  
 

Analys: Betydelsen av stöd hemifrån 

En stark tendens visade på att stödet hemifrån från en partner eller annan närstående 

person har varit en stor bidragande faktor till att de tagit sig dit där de är idag. Utan 

stödet och rätt förutsättningar menade en respondent att det vore en omöjlighet att klara 

sig. Detta kan förstås genom det Nordenmark (2004, s. 46) kallar för rollstressteorin, där 

höga krav inom rollen som förvärvsarbetare och rollen som hemma-arbetare kan leda 

till en rollkonflikt. Kvinnorna uttryckte att de har klarat av att undvika den här arten av 

rollstress med hjälp av stödet hemifrån.  

 

Viljan att utvecklas 

En stark tendens visade att kvinnorna har börjat sin karriär inom företaget på en 

operativ nivå och sedan succesivt avancerat. En mindre tendens pekade på att de 

kvinnor som deltagit i studien har eller har haft ett mål av att göra karriär. En 
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respondent som menat sig ha haft mål med sin karriär uttryckte sig såhär. ”Det har ju 

varit mitt mål hela tiden, så jag har ju inte haft någon tvekan på att bli ledare utan det var ju 

det jag ville bli.” (Transkribering R6, s. 11). En respondent påstods sig inte ha ett mål 

gällande position utan sa att, ”det handlar egentligen inte om att komma ett snäpp högre upp, 

inte alls, det har jag inget behov av överhuvudtaget, det handlar om att få utveckla det jag 

brinner för.” (Transkribering R3, s. 5). Kvinnorna såg också att det fanns möjligheter inom 

företaget att klättra vidare om man har intresse av det. En svag tendens tyder på att 

respondenterna beskriver sig ha upplevt att de har fått möjlighet till en strategisk 

karriärplan inom företaget, även om de inte alltid haft som mål att bli chef. 

Respondenterna talar om att chefskapet är något som de har blivit tillfrågade och att 

karriären ibland varit oavsiktlig. 

 

Analys: Viljan att utvecklas 

Respondenternas upplevelser av karriär, visar på att de haft olika syn på karriär. Vår 

studie går därmed i linje med Wahls (2003, s. 293) tankar om att begreppet karriär är 

mångsidigt, då både den traditionella beskrivningen av karriär uttrycks, såväl som den 

som Wahl (2003, s. 294) kallar för den personliga karriären. I Muhonens (1999, s. 150) 

och Veale och Golds (1998, s. 20) forskning om kvinnor i karriären, visar deras resultat 

att det endast är en minoritet som har haft en strategisk karriärplan och att karriären ofta 

varit oavsiktlig.  

 

Utöver ovan nämnda resultat kom studien att påträffa andra delar, som inte direkt har 

relevans till studiens syfte och frågeställningar. Dessa resultat har ett mer 

organisatoriskt perspektiv än vad studien avser, men kan ändock anses vara viktiga att 

redovisa som förslag på utgångspunkter till framtida forskning samt som information 

till vår uppdragsgivare. En tydlig tendens pekade på att respondenterna har haft tankar 

och idéer om hur organisationen kan utforma sina insatser för att förbättra situationen. 

En tydlig tendens visade att en stor del av grundproblemet ligger i att man från början 

inte har rekryterat tillräckligt många kvinnor på operativ nivå. En respondent uttryckte 

problematiken på följande sätt. ”Vi måste föda underifrån, för att få ut mängden, för att nå 

toppen på pyramiden, vi måste ha en population att plocka ifrån.” (Transkribering R3, s. 12). 
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Respondenterna trodde att en lösning skulle kunna vara att erbjuda någon form av 

aspirant- eller ledarskapsprogram, där kvinnor fick möjligheten att prova på. En 

respondent uttryckte det som att, ”Man skall ha ett, va ska man kallat, ett ledarprogram, där 

man kan gå någon person utöver vanliga befintliga ledare, att man tar den där extra tjänsten 

då… att man får möjlighet, för jag tror att fler framför allt tjejer skulle våga om dom fick en 

chans att testa på och gå bredvid” (Transkribering R2, s. 7). En stark tendens pekade på att 

ett fungerande mentorskapsprogram eller någon form av fadderskap skulle vara en bra 

insats att erbjuda från företaget, direkt i anslutning till att man inträder i ledarskapet. 

 

7.  Diskussion och slutsats 

7.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse för hur kvinnliga chefer upplever 

möjligheter och hinder i sin karriär i en mansdominerad organisation inom svensk 

tillverkningsindustri. I studien ville vi även undersöka inom vilka livssfärer dessa hinder 

och möjligheter konstitueras samt hur de kvinnliga cheferna skapar balans mellan dem. 

Med hjälp av socialpsykologiska teorier och begrepp har vi uppnått syftet, då studien 

gett en djupare förståelse för, hur de kvinnliga cheferna upplever hinder och möjligheter 

och inom vilka livssfärer hinder och möjligheter konstituerats. Vår tolkning är att hinder 

och möjligheter konstitueras i båda sfärerna, det vill säga i såväl arbetsliv som i 

privatliv. Studien visar att upplevda hinder och möjligheter uppstår främst inom 

arbetsorganisationen. Studien har inte gett lika djup förståelse för de eventuella hinder 

och möjligheter som konstituerats i privatlivet. Studien visade att stöd från 

arbetsorganisationen, såväl som från privatlivet har haft stor betydelse för 

respondenterna i deras karriär. Studien ger oss även en förståelse för att kvinnliga chefer 

strävade efter att uppnå en balans mellan arbete och privatliv.  

 

Till studien utformades två frågeställningar och när det kommer till första 

frågeställningen gällande: Vilka möjligheter och hinder har de kvinnliga cheferna 

upplevt under sin karriär? Visade det sig att betydelsen av stöd från 

arbetsorganisationen och privatlivet varit centralt för respondenternas karriärutveckling. 

Möjligheterna som uttrycktes ha betydelse för karriärutveckling, är främst de som 
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konstituerats från arbetsorganisationen så som att ha en god chef, mentorskap, särskilt i 

början på karriären och kontinuerlig utbildning. När det kommer till hinder har vi funnit 

att befinna sig i en mansdominerad organisation påverkar respondenternas karriär. Det 

blev tydligt då de ansåg sig att i viss mån bli särbehandlade specifikt för att de var 

kvinnor. Problemet tycks också ligga i att kvinnornas höga förväntningar på sig själva 

och att de uttryckte något som kan benämnas som organisatorisk tröghet, där få platser 

blir lediga högre upp i företaget, upplevdes hindra dem i deras karriärutveckling. När 

det kommer till den andra frågeställningen om: Hur kan kvinnliga chefer skapa balans 

mellan livssfärerna; visade det sig vara viktigt och något som respondenterna aktivt 

strävade efter. Det fanns en insikt i att ju högre man klättrade i position desto mer ökade 

ens arbetsbelastning. Viss arbetsbalans uppnås genom att man kan stänga av arbetet på 

fritiden, även om respondenterna upplever detta som svårt och utmanande. Acceptans 

och utrymme från familj och andra närstående är centralt för att uppnå balans mellan 

livssfärerna.  

 

7.2 Studiens forskningsresultat i relation till tidigare forskning 
Vilka hinder och möjligheter har de kvinnliga cheferna upplevt i sin karriär?  

Respondenterna uttryckte i studien att företaget präglades av ett grabbigt klimat, vilket 

stärker bilden av att organisationen är mansdominerad. I enlighet med Veale och Gold 

(1998, s. 21) har respondenterna upplevt attityder och fördomar från manliga kollegor i 

organisationen, vilka på olika sätt har påverkat deras karriär. I linje med respondenterna 

i Veale och Golds studie, uttrycker kvinnorna i vår studie att de någon gång under 

karriären blivit stämplade i egenskap av kvinna. Vissa respondenter upplevde att de 

stundtals fått stå ut med nedstämmande attityder och att de har klassats annorlunda än 

sina manliga kollegor, ett exempel var att de riskerade att bli stämplade som en ”bitch” 

när de väljer att sätta ner foten.  

 

Respondenterna i vår studie har upplevt ibland att de har blivit behandlade på ett 

speciellt sätt på grund av att de är kvinnor. De har även upplevt att de i karriären har 

behövt hävda sig på olika sätt för att exempelvis bli sedda. Detta överensstämmer med 

vad Wahl (1992, s. 250) kallar för sexuell diskriminering och det Wentling (1996, s. 
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263) kallar för könsdiskriminering, som utgör ett hinder för kvinnors karriärutveckling. 

Wahl (1992, s. 172) och Wentling (1996, s. 262) menar dessutom att det förekommer att 

kvinnliga chefer inom mansdominerade branscher saknar stöd från sina chefer under 

karriärutvecklingen. Detta är något våra respondenter motbevisar, då en tydlig tendens 

påvisar att deras positiva chefsstöd varit en central del i deras karriärutveckling. Flera 

respondenter menar att stöttningen och uppmuntran från chefen varit anledningen till att 

de klarat av chefsrollen, samt för vissa, anledningen till att klättra vidare inom 

organisationen.  

 

Kvinnorna har gett uttryck för att de upplevt möjligheter i stor utsträckning. Våra 

respondenters upplevde inte att de hamnat i den position de är i nu på grund av att de är 

kvinnor. I vår studie lägger respondenterna tillförlitlighet till att de befinner sig på den 

position de är, på grund av kompetens snarare än kön. Däremot pekar en svag tendens i 

vår studie på att det inte har varit till nackdel för dem i deras karriär att vara kvinna, då 

företaget arbetar efter vissa uppsatta mål gällande mångfald, vilket skiljer sig från Huse 

och Solberg (2006, s. 121). I deras studie menar respondenterna att de inte skulle ha 

hamnat i den situation de är i nu om de inte hade haft en avvikandeposition från början. 

De menar att glastaket och det faktum att vara i en avvikande position har varit till deras 

fördel (2006, s. 121). Vilket vår studie inte visar. 

 

Respondenterna i vår studie gav uttryck för att det var svårt att få inflytande på högre 

nivåer inom företaget. De menade att det var ett organisatoriskt problem, då det sällan 

uppstod lediga chefspositioner och att det oftast bara byts namn inom de befintliga 

positionerna. Detta bekräftas även i Huse och Solbergs (2006, s. 113) studie som också 

menar att det sällan blir lediga positioner på högre nivåer inom företaget och att detta är 

något som de kvinnliga respondenterna upplever som ett hinder i sin karriär. I vår studie 

uttrycks det att det gäller att känna rätt människor och att man har väldigt stora 

möjligheter om man bara skaffar sig rätt nätverk. Detta går att tolka som att det 

förekommer ett maktspel inom företaget som de kvinnliga respondenterna måste lära sig 

att hantera för att lättare kunna klättra uppåt i organisationen. Att känna rätt personer 

och att ha ett brett nätverk gynnar utvecklingsmöjligheterna i företaget. Detta går i linje 
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med Huse och Solbergs (2006, s. 113) studie. Där uttrycker flera av de kvinnliga 

cheferna vikten av att förstå och hantera maktspelet i organisationen, vilket annars kan 

utgöra ett hinder i karriären.  

 

Respondenterna i vår studie ger uttryck för att de upplever påfrestningar av att inneha 

en avvikande roll, och att vara kvinna i en mansdominerad organisation. De talar också 

en del om hur ansvaret i hemmet och balansgången mellan de båda livssfärerna 

privatlivet och arbetslivet utgör en del påfrestningar. Detta resultat går i linje med 

Morrison m.fl. (1992, s. 15) som i deras forskning beskriver att kvinnliga chefer 

upplever flera nivåer av påfrestningar, dels på grund av att ha en banbrytande roll som 

kvinnlig chef, dels de påfrestningar som uppstår i privatlivet.  

 

En stark tendens visar att respondenterna upplever att de har känt en osäkerhet inför att 

klättra i karriären. Kvinnorna ställde mycket höga krav på sig själva och behövde ofta 

”pushas” för att ta ett första steg. Still (1992, s. 3) visar med sin tidigare forskning att 

kvinnan själv bär en del av ansvaret till att glastak fortfarande existerar utifrån av vad 

hon kallar för ”komfortabla zoner”.  

 

Hur kan kvinnliga chefer skapa balans mellan sina livssfärer? 

Det finns en tydlig tendens i vårt resultat vad gäller upplevelsen av rollkonflikter, där 

känslan av otillräcklighet uppstått, vilket lett till stress. Detta går i linje med Wahls 

(1992, s. 129) forskning som visar på att kravet på att engagera sig i flera olika roller 

kan försvåra arbete såväl som privatliv. Respondenterna anser att det är en stor skillnad 

i arbetsbelastning mellan att inneha en chefsroll i jämförelse med att inte göra det. I 

linje med Wahls (1992, s. 129), Muhonens (1999, s. 196, 207) och Moores (2007, s. 

303) forskning, där de alla påvisar om att engagemang i olika roller kan bidra till 

konflikter och dragningar mellan rollerna, går det att tolka att respondenterna även i vår 

studie upplevt att kravet på att engagera sig och finnas till i olika roller kan påverka 

både arbete och privatliv. Särskilt under perioder när arbetet kräver mycket. 

Respondenter ger uttryck för att man helt enkelt inte orkar med rollerna i privatlivet 

som exempelvis att ha ett rikt socialt umgänge. En svag tendens visar på att perioden 
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under småbarnsåren var mer krävande och bidrog till en större konflikt mellan de olika 

rollerna vilket överensstämmer med vad Muhonen (1999, s. 189) funnit i sin forskning. 

En svag tendens pekade även på att privatlivet bidrog till att man inte vill klättra inom 

organisationen, vilket går i linje med Veale och Golds (1998, s. 19) forskning som 

menar att anledningen till att kvinnor inte vill klättra vidare i sin karriär är för att man 

inte vill öka arbetsbördan så den negativt påverkar familjelivet. I vårt resultat har vi 

funnit att stödet hemifrån många gånger har berikat respondenternas yrkesroll och 

karriärutveckling. Weidenfeller (2012, s. 166) och Wahl (1992, s. 137) lyfter fram 

betydelsen av att uppleva ”helheten”, att exempelvis arbete och familj integreras och 

berikar varandra. Vi kan även anta utifrån Weidenfellers (2012, s. 166) och Wahls 

(1992, s. 137) forskning om ”helhetens betydelse”, att stödet hemifrån många gånger 

berikat personen i sig och dennes arbetsliv. Betydelsen av stöd är något som 

respondenterna har utryckt varit centralt för deras karriärutveckling. Stödet har kommit 

från såväl hemmaplan, genom partner eller annan närstående, men också från 

arbetsorganisationen i form av stöd från chefer. Detta resultat går delvis i linje med 

Muhonens (1999, s. 154) forskning där, familjens support lyfts som centralt för 

kvinnliga chefers framgångar.  

 

7.3 Slutsatser  
Utifrån analys och tidigare forskning om glastak, går det att dra slutsatsen att 

respondenterna har stött på glastak, i deras karriär inom organisationen. Ett sätt att ta sig 

igenom glastak har kunnat identifieras. Genom en god chef som ger respondenterna 

chans att utvecklas och möjligheten att följa efter i sin egen karriärutveckling. Detta 

resulterar i att chefen kan ses fungera som en ”hiss” genom glastaket. Detta resonemang 

sätter relationen mellan respondenterna och deras chefer i centrum. Det tycks vara 

relationen i sig som möjliggör karriärutveckling, snarare än kompetens och prestation.  

 

Vidare går det utifrån analysen att dra slutsatsen att förväntningar i olika former leder 

till osäkerhet bland kvinnorna. Dels de individuella förväntningar men också de 

förväntningar som arbetsorganisationen ställer, tycks resultera i en ökad osäkerhet bland 

kvinnorna, vilket påverkar deras karriär i negativ riktning. Det blir tydligt att kvinnorna 
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i början av sin karriär saknar stöd ifrån arbetsorganisationen. Däremot är det viktigt att 

belysa att kvinnorna också har ett eget ansvar i sin karriärutveckling. Det gäller att kliva 

ur den ”komfortabla zonen” och därmed ignorera sin osäkerhet, för att på det sättet 

minska den negativa påverkningen. 

 

Genom analys och tidigare forskning om glastak, upptäcktes hur kvinnliga chefers 

avvikarposition utgjorde ett hinder för dem, när det gällde deras prestationer i företaget. 

Företaget beskrevs i studien, ställa höga krav som sällan efterlevdes och vid de 

tillfällena då de kvinnliga cheferna lyckades leverera, riskerade de att bli ifrågasatta av 

gruppen. Det går att anta genom respondenternas beskrivningar att det rådde en 

diskrepans mellan vad företaget förmedlade som krav på prestationer och vad de sedan 

förväntade sig. Det vill säga, kvinnorna upplevde det som att företaget ställde krav som 

sällan efterlevdes, vilket de upptäckt genom de attityder de bemöttes av, när de levde 

upp till de högt ställda kraven. Detta ledde till att de kvinnliga cheferna, istället för att 

visa sina prestationer, undvek att presentera dem för att få behålla sin acceptans i 

gruppen, eller avskräcktes från att kliva in i chefskapet på grund av de höga kraven. I 

och med detta riskerar företaget att gå miste om värdefull kompetens.   

 

Privatlivets påverkan på karriären har inte beskrivits vid intervjutillfället i samma 

utsträckning som arbetsorganisationens påverkan. Det går därför att dra slutsatsen att 

upplevda hinder och möjligheter främst konstitueras i arbetsorganisationen. 

Respondenterna beskriver sig inte ha upplevt att det finns några direkta hinder i 

privatlivet som påverkat deras karriär negativt. Detta kan bero på att respondenterna vid 

intervjutillfällena befann sig inom arbetsorganisationens kontext. Det kan ha varit svårt 

för respondenterna, att relatera till vilka hinder i privatlivet som kan ha påverkat 

karriären negativt. Sett ur ett reliabilitetsperspektiv är det viktigt att förstå att vår roll 

som forskare och miljön vi befinner oss i slutändan kan ha påverkat studiens resultat i 

sin helhet. Däremot är det viktigt att poängtera att vi lät samtliga respondenter själva 

bestämma plats för intervjun, då vi ville att de skulle känna en trygghet i den miljö där 

intervjuerna ägde rum.  
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Resultat och analys visar på att de kvinnliga cheferna upplever att arbetsbelastningen 

och upplevelsen av krav på tillgänglighet påverkar privatlivet, särskilt under 

småbarnsåren då det finns risk för att en rollkonflikt kan uppstå. Respondenterna 

upplever sig även ha haft svårigheter att stänga av arbetet vilket bidragit till att stödet 

hemifrån varit betydelsefullt. Det är viktigt att den ökande arbetsbelastningen och 

ansvarsutvidgningen som sker med chefsrollen accepteras och ges utrymme från familj 

och andra närstående. Respondenterna uttryckte en vilja över att sträva efter en ”helhet” 

och att uppnå en total balans mellan arbetslivet och privatlivet. Det är genom detta 

resonemang möjligt att dra slutsatsen att respondenterna upplevt att privatlivet inte 

påverkat karriären negativt i lika hög grad som de upplever att karriären påverkat 

privatlivet.  

 

7.3.1 Värdering av studien 

Respondenterna fick i samband med den första kontakten erhålla information om 

studiens syfte, vilket resulterade i att de hade en viss förförståelse om ämnet innan 

intervjun. Detta kan ha lett till att respondenterna vid intervjutillfället upplevt det som 

att vi, bara haft intresse av att veta vad de upplever specifikt som kvinna och hur det 

skiljer sig från att vara man. De har med andra ord inte enbart berättat utifrån sina 

personliga upplevelser, utan i vissa fall gett mer generella beskrivningar på upplevelser. 

Vi upplever att de, till viss del har försökt vara oss till lags för att underlätta för oss att 

nå studiens syfte. Detta innebär en risk, då vi kan ha gått miste om en del djupa 

personliga beskrivningar. För att sträva efter att stärka validiteten i studien har vi 

uppmanat respondenterna att prata utifrån sina personliga upplevelser. Anledningen till 

att respondenterna fick veta syftet med studien redan vid första kontakten var dock för 

att de skulle kunna förbereda sig samt att de skulle förstå vikten av att delta för att delge 

sina erfarenheter. Vi har under arbetets gång ställt oss frågan om hur väl anonymiserat 

studieobjektet och respondenterna är. Detta har varit av stor vikt för oss men det har 

funnits svårigheter. Under intervjuerna kan andra utomstående personer ha sett 

respondenterna i samtal med oss, då vi vid ett par intervjuer, på initiativ av 

respondenterna genomfört intervjuerna i en miljö där utomstående personer haft 

möjlighet att gå förbi. I det aktuella studieobjektet finns det som redovisats inte så 
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många kvinnliga chefer vilket också försvårar anonymisering. Därför har vi aktivt valt 

att inte ange någon geografisk beskrivning om vart studieobjektet verkar.  

 

Studien kan användas för att den aktuella arbetstagarorganisationen skall kunna utforma 

verktyg för att premiera de möjligheter som lyfts, och minimera de hinder som 

uttryckts. Studien kan även användas av andra intressenter för att få förståelse för hur 

kvinnliga chefer i en mansdominerad organisation upplever hinder och möjligheter i 

karriären. Det kan även hjälpa kvinnliga chefer inom andra organisationer att förstå de 

möjligheter och hinder som upplevs i karriären inom en mansdominerad organisation. 

Studien belyser den situation som kvinnor i en mansdominerad organisation i Sverige 

upplever och kan vara ett bidrag till den fortsatta jämställdhetsdebatten i stort. 

 

7.3.2. Förslag på framtida forskning 

Till framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka ämnet utifrån ett annat 

urval. Då genom att intervjua kvinnor som har lämnat organisationen eller sitt chefskap. 

Detta skulle kunna bidra till en djupare förståelse av syftet och för de hinder och 

möjligheter som kvinnor, som inte längre innehar en chefsposition inom organisationen 

har upplevt. Ytterligare hade det varit intressant att genomföra studien i ett annat 

sammanhang, det vill säga utanför företagets väggar. Att mötas i en kontext, som är mer 

nära kvinnornas privatliv kan resultera i en djupare förståelse för deras upplevelser, 

specifikt de hinder och möjligheter i karriären som konstitueras i privatlivet.     
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Bilaga 1 

Intervjuguide	  	  
Vi är här för att vi gör vårt Examensarbete på Personal, organisation och 
Ledarskapsprogrammet på Högskolan i Skövde. Arbetet handlar om att ta reda på hur 
kvinnliga chefer upplever hinder och möjligheter i karriären. Du är en av tio kvinnliga 
chefer som kommer intervjuas i den här studien. Vi börja med att tacka för att du ställt 
upp.  
 
Etiska Överväganden: För att underlätta analysarbete gällande intervjun undrar vi om 
de är okej för dig att vi spelar in intervju samtalet? Materialet kommer givetvis att 
raders och transkriberingen kommer att avkodas så att din anonymitet säkerställs. Är det 
okej för dig? 
Vi vil också informera dig om att ditt deltagande i studien är helt frivilligt och att du när 
som helst har möjlighet att avbryta intervjun eller välja att inte svara på specifika frågor.  
Har du några frågor innan vi börjar intervjun?  
Vi vill givetvis också säga att om det dyker upp några frågor under själva samtalet tveka 
inte att ställa dem.  
 
 
NULÄGES FRÅGOR: 

1. Kan du berätta om hur det är att vara Chef på XXX ? 
a. Kommer du ihåg hur det hela började, när startade det? 

 
PERSONLIGA ERFARENHETSBASERADE HUVUDFRÅGOR: 

2. Vilka möjligheter & hinder har du upplevt under den här tiden på XXX? 
3. Vilket stöd har du fått, och finns det hinder som du upplevt i 

privatlivet/familjelivet 
a. Utan det här stödet vad tror du hade hänt då? / Om du hade fått stödet 

vad tror du hade hänt då? 
 
TEMATISKA FÖLJDFRÅGOR VID BEHOV  
 
a. Vilka utvecklingsmöjligheter finns? 
 
b. Finns det något speciellt med att vara chef och kvinna inom en organisation med 
mycket män?  
 
c. Varför tror du att det finns få kvinnor på ledande position inom XXX? 
 
d. Är det något mer du vill utifrån ämnet: Möjligheter och hinder Kvinnliga chefer 
upplever, som du vill tillägga, som är bra för oss att veta? 



 

 
Bilaga 2 
Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter från högskolan i Skövde som studerar vårt 

sista år på Personal, organisation och ledarskapsprogrammet. Vi skriver just nu vårt 

examensarbete. Studien handlar om kvinnliga chefers upplevelser av hinder och 

möjligheter i karriären. En ambition med studien är att den skall fungera som ett 

underlag i arbetet för att öka andelen kvinnliga chefer inom mansdominerande 

organisationer.  

 

Nu undrar vi om just du kan tänka dig att ställa upp på en intervju och berätta om dina 

upplevelser kring ämnet. Ni kan själva välja om ni vill genomföra intervjun på 

arbetsplatsen eller på annan neutral plats. Intervjun kommer att ta 45-60 minuter. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att hjälpa oss att analysera resultaten men kommer 

att förstöras direkt efter transkribering. Allt material kommer att avkodas för att 

säkerställa er anonymitet enligt de etiska reglerna för examensarbete. Deltagandet i 

intervjuerna sker givetvis frivilligt och kan även avbrytas när som helst. Det kan hända 

att direkta citat från intervjuerna kommer att användas i studiens rapport, dessa kommer 

vara helt anonyma och kommer därmed inte kunna härledas till enskilda personer. 

Intervjuerna kommer att starta någon gång i mitten av april.   

 

Genom att svara på mailet bekräftar du ditt intresse att deltaga, du kommer sedan att 

kontaktas av oss för att boka in exakt tid och datum. Det här är en möjlighet för dig som 

kvinna att bidra till att förbättra mångfaldsarbetet gällande chefspositioner på XXX Som 

tack för att du ställer upp bjuder vi även på fika under intervjutillfället. Vid eventuella 

frågor kontakta gärna oss.     
 

Med vänliga hälsningar  

Julia Sjöstrand – julia.sjostrand@hotmail.com, 0763699471. 

Mårten Stålnacke - stalnacke.marten@hotmail.com, 0730662085. 


