
 

  
 
 
 
 
 
  

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 
Examensarbete i 
Pedagogik med 
inriktning mot 
vuxna och arbetsliv 
C, 15 hp 
 

Rapport VT 2016 

It’s a Man’s World 
 

En studie av kvinnliga chefers uppfattningar av maskulinitet inom 
ledarskap 

 

Liza Winrow 
Markus Jones-Quartey 

 
Handledare: Wieland Wermke   

Examinator: 



 

 
Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till de informanter som deltagit i våra intervjuer. Tack vare er fick vi ta 

del av värdefulla uppfattningar, det är dessa som i sin tur gjort denna studie möjlig. Vidare vill vi 

även tacka vår handledare Wieland Wermke som givit oss värdefull och tydlig handledning under 

studiens alla delar.  

 

Slutligen vill vi tacka varandra för det engagemang vi båda visat för denna uppsats samt den tid 

vi lagt ner tillsammans! 

 

Uppsala, den 21 maj 2016 

 
 
  



 

Abstract 

Throughout history, discussions regarding women within leadership have been a recurring topic, 

originating from the traditional views questioning women’s ability to perform as leaders. This 

study seeks to view the problem from an opposing perspective, by researching which masculine 

tendencies that can be extracted from the practice of leadership. Keywords relevant for this study 

include leadership, gender stereotypes, inequality and masculinity. Existing research has been 

presented, covering topics such as how women and men are viewed within the field of leadership, 

as well as the obstacles and conditions that each respective gender faces. Furthermore, the 

theoretical perspectives used to understand this study’s findings are Hirdman’s theories of 

gender, and Abrahamsson’s ideas of leadership and gender. The study was performed through six 

separate qualitative interviews, targeting female managers of different companies. The results 

show that notions of leadership can be associated to stereotypically masculine traits. 
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Sammanfattning 

Det har länge pågått diskussioner om hur kvinnlighet ses i relation till ledarskap. Kvinnor passar 

inte in och förväntas inte klara av ledarrollen. Denna studie belyser problemet från motsatt håll, 

genom att undersöka vilka maskulina drag som kan ses inom chefskap. Syftet med denna studie 

är således att undersöka kvinnliga chefers perspektiv på ledarskap, samt om det bär drag av 

egenskaper som anses maskulina. De centrala begrepp som studien behandlar är stereotyper, 

ojämställdhet samt fostran. Den tidigare forskningen på området redogör för hur kvinnor 

respektive män uppfattas i ledarskap, samt vilka olika hinder och förutsättningar som råder för 

respektive kön. Under detta avsnitt redogörs även för forskning angående könsstereotyper. De 

teoretiska perspektiv som använt för att tolka resultaten av studien är Hirdmans genusteorier samt 

Abrahamssons begrepp kring ledarskap och kön. Studien är branschoberoende och gjordes 

genom kvalitativa intervjuer med sex kvinnliga chefer. Studiens resultat visar att det finns 

uppfattningar om ledarskap som kan kopplas till stereotypt maskulina egenskaper. 

 

Nyckelord: Könsstereotyper, ojämställdhet, ledarskap, maskulinitet. 
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1. Inledning 

Maskulinitet, “manligt” och manlighet. Dessa begrepp bär olika betydelse beroende på vart man 

är och vem man pratar med. Manlighet och maskulinitet är ingenting som står sig stabilt över tid 

och rum; det är ett begrepp som tillskrivs olika betydelser av olika människor, politiker och 

kulturer. Trots denna dynamiska struktur av maskulinitet och vad som anses manligt, så finns det 

stereotypa uppfattningar av vad kön innebär. Dessa stereotyper är även de olika beroende på var 

man befinner sig, men ter sig relativt enhetliga i västvärlden. Även om stereotypen för vad en 

man “är” och “bör vara” inte stämmer överens med hur män i allmänhet faktiskt känner sig och 

kan relatera till, så placeras de i detta fack och könsstereotyperna upprätthålls genom 

socialisering och lärande i tidig ålder. Detta kan ses som att män ingår i en könsordning där de 

placeras och där det finns förväntningar på hur man bör vara som man (Abrahamsson, 2009). 

Wahl (2001) menar att detta även är ett faktum inom chefskap, och är en förklaring till varför 

män väljer män till att bli ledare och chefer. Män förväntas med andra ord ta på sig rollen som 

ledare i större utsträckning än en kvinna förväntas göra. 

 

Distinktionen mellan chefskap och ledarskap kommer i denna studie göras genom att se ledarskap 

som en mer övergripande roll, oberoende av personens formella arbetsbeteckning inom dennes 

organisation. Diskussioner och material som berör chefskap tolkas således även som diskussioner 

och material om ledarskap. Vi är medvetna om den skillnad som finns mellan begreppen ledare 

och chefer; där chefer är formellt utsedda till att representera arbetsgivaren och en ledare kan vara 

en informellt utsedd ledare som har fått förtroende och tillit av medarbetarna (Fogelberg 

Eriksson, 2005). Trots detta väljer vi att se dessa som synonymer då vi ser att ledarskap är en del 

av chefskap, och det är för oss lättare att utgå från en formell befattning som “chef” när vi gör 

vårt urval till denna studie. 

 

I och med att män, precis som kvinnor, placeras in i en stereotyp och på ett eller annat sätt (om än 

ofrivilligt) internaliserar dessa skapas en homogenitet inom könstillhörigheterna man och kvinna. 

Då chefskulturen länge sett ut så att man som chef eller ledare måste hänge sig helt åt 

organisationen, och då detta ses som någonting som återfinns i den maskulina stereotypen 
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kommer män logiskt att inta ledarroller. I och med att det är män som innehar ledarpositionerna i 

större utsträckning så kommer denna könsstruktur inom ledarbefattningar att reproduceras, då 

män väljer efterträdare och underchefer som liknar dem själva i hur de kommunicerar och 

uttrycker sig. Det finns då en slags förståelse och en säkerhet om att man som ledare blir förstådd 

(Wahl, 2001). 

 

Könsfördelning inom arbetslivet, närmare bestämt chefspositioner, kan ses tydligt med SCBs 

statistik på hur könsfördelningen inom chefspositioner såg ut 2013. Siffrorna visar att 36% av 

cheferna var kvinnor, medan resterande 64% av cheferna var män (Statistiska centralbyrån, 

2013). Vi har valt att studera hur kvinnor som innehar chefspositioner resonerar kring 

maskulinitet, samt om de anser att man behöver “maskulina egenskaper” för att vara chef, snarare 

än att fokusera på det “kvinnliga” i deras karriärsutveckling. Valet av forskningsämne är grundat 

i SCBs statistik, kunskapen om varför män anses passa bättre in i definitionen av det goda 

ledarskapet, samt att ledarskapsforskning kring kön ofta handlat om hur kvinnor lyckats ta sig dit 

de är, istället för att se till hur det maskulina är drivande (Fogelberg Eriksson, 2005). 

 
Ledarskap har som forskningsområde länge studerats, men i och med dess dynamiska och 

varierande karaktär innebär det svårigheter när det kommer till att urskilja effektiva strategier för 

hur det bör praktiseras (Jackson & Parry, 2011). Effektivt ledarskap som fenomen är således 

kontextbundet, och definitionen kommer därför i stor grad variera sig beroende på vem som utför 

det, omgivningen, och vilka som i sin tur leds (Nicholls, 1986). Trots den varierande 

uppfattningen om vad som är ledarskap har de senaste 25 åren präglats av två dominanta skolor 

av ledarskap, nämligen transaktionellt och transformativt ledarskap.  

 

Denna studie kommer, som nämnt, att utgå från kvinnliga chefers uppfattning om maskulinitet 

inom ledarskap. Detta perspektiv anses ytterst givande och intressant då vi tror oss komma åt 

tydliga uppfattningar som kan förankras i ”typiska” könsstereotyper. Göransson (2003) menar att 

en individ som ingår i en struktur eller ett system inte är lika benägen att uppfatta dessa 

strukturer. Detta står som grund för vår avgränsning om att endast intervjua kvinnliga chefer. 
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1.1 Pedagogisk relevans 

Ledarskap är någonting som upprätthålls och reproduceras av dem som deltar i det. Ledarskap 

kan alltså endast existera om människor ingår i strukturen ledare-följare (Lundquist, 1989). Som 

presenterats ovan så är ledarskapsfördelningen ojämnt fördelad mellan könen, men trots det 

reproduceras och upprätthålls det manliga ledarskapet, där även kvinnor är med i 

upprätthållandet. Den pedagogiska relevansen i detta problem kan tydligare förklaras med en 

definition av pedagogik hämtad från Uppsala Universitets hemsida (2014): 

               
”Pedagogik utvecklar kunskaper om de processer, såväl formella som 

informella, genom vilka människor formas och förändras i olika sociala, 

kulturella, och institutionella sammanhang, till exempel förskola, skola, 

familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning” 
 

Pedagogik kan ses handla om hur människan, genom olika processer, lär sig anpassa sig till sin 

omgivning för att uppnå en gemensam enhetlighet med omgivningen. I kontexten för denna 

studie ligger fokus på just sociala sammanhang, då vi undersöker ledares uppfattning om ett 

fenomen djupt rotat i våra samhällsstrukturer, nämligen den dominanta maskuliniteten. Denna 

maskulinitet reproduceras ständigt av alla, även kvinnor. Den pedagogiska kopplingen ligger 

alltså i kvinnors reproducerande av maskulinitet, trots att det kan tänkas motstridigt i förhållande 

till deras intresse. Detta kan till exempel ses som ett hinder vid strävan efter en ledarposition. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka kvinnliga chefers perspektiv på ledarskap, samt om det 

bär drag av egenskaper som anses maskulina. 

 

1.3 Frågeställningar 

Detta syfte kommer att prövas genom frågeställningarna:  

- Vad anser de kvinnliga cheferna är maskulina drag inom chefspositioner? 

- Vilka maskulina drag bör man som kvinnlig chef ha, anser de kvinnliga cheferna?  
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2. Tidigare forskning 

När man söker på “manligt ledarskap” i olika databaser är utbudet på forskning väldigt begränsat 

i jämförelse med om man söker på “kvinnligt ledarskap”. Även när man söker på “ledarskap och 

kön” ligger fokus i majoriteten av texterna på kvinnor i ledarskap. Detta avsnitt syftar till att ge 

en förståelse för vad tidigare forskning som bedrivits inom detta område säger samt presentera 

vilka områden som uppfattas som mindre beforskade. Vidare är tanken att detta avsnitt ska 

tydliggöra syftet med denna studie, samt ytterligare motivera varför denna studie utförs. All 

tidigare forskning på området kommer att anses relevant, oberoende av bransch och yrke, i och 

med att denna studie inte avgränsar sig till en specifik bransch eller ett specifikt yrke. De teman 

som kommer att presenteras är maskulinitet och femininitet, där forskning om det maskulina i 

förhållande till det feminina tas upp. Därefter presenteras forskning om Det kvinnliga ledarskapet 

och Det manliga ledarskapet. Vidare kommer Hinder för ledarskap samt Resurser för ledarskap 

presenteras, detta för att ge en förståelse för män och kvinnors olika förutsättningar att nå 

toppositioner. Det sista temat i detta avsnitt är Glastaket: en fördjupning om hinder för kvinnor, 

och därmed förutsättningar för män. Därefter presenteras en sammanfattning av hela avsnittet. 

Avslutningsvis kommer en motivering till vad denna studie tillför i forskningsområdet i stort. 

 

2.1 Sökprocess 

Tidigare forskning har främst sökts som artiklar och rapporter via databaser så som Google 

Scholar, Diva, SAGE Journals, Uppsala universitetsbibliotekets hemsida (ub.uu.se), SwePub och 

Libris. Även en del tryckt litteratur har setts som relevant material, till exempel 

forskningsrapporter och studier som presenteras i böcker. Dessa har lånats från Uppsala 

Universitetsbibliotek. 

 

De sökord som användes var Ledarskap + maskulinitet, Ledarskap + kvinnligt, Ledarskap + 

hinder, Ledarskap + resurser, Ledarskap + organisation,  Leadership, Leadership + women, 

Leadership + masculinity, Leadership + organization, Glastaket, Glass + ceiling, Kvinnligt + 

ledarskap. Dessa sökord gav många träffar och de artiklar och rapporten som valdes ut som 

relevanta gav i sin tur ytterligare relevant litteratur genom den forskning de refererade till.  
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Den forskning som presenteras i detta avsnitt har genomgått en kravkontroll, detta för att kunna 

säkerställa kvalitén på forskningen och de resultat som framkommit i samband med den, så att 

detta i sin tur ger en rättvis bild av hur forskningsläget ser ut. Denna kravkontroll har inneburit att 

C-uppsatser inte har använts till denna rapports tidigare forsknings-avsnitt; däremot har C-

uppsatsernas egna referenser varit av intresse.  

 

2.2 Maskulinitet 

För att förstå maskulinitet bör fenomenet brytas ner till dess grundläggande substans. I dess rena 

definition pekar maskulinitet som begrepp på beteenden och egenskaper associerade med det 

manliga könet. En viktig poäng är att dessa egenskaper och beteenden inte nödvändigtvis är 

produkter av genetiska strukturer hos män, utan snarare normerade associationer till det manliga 

könet. Vad som anses maskulint varierar därför beroende på kontexten, då kulturella skillnader i 

sin tur påverkar vilka egenskaper som anses ”manliga”. Det är även värt att notera att 

maskulinitet inte kan existera utan det kontrasterande fenomenet femininitet. Kulturer som inte 

behandlar män och kvinnor som två polariserade karaktärstyper leder till samhällen där 

maskulinitet blir irrelevant. Utan en motpol finns inget behov för en beskrivning av manliga 

egenskaper, eftersom ingen skillnad anses upplevas hos kvinnor (Itulua-Abumere, 2013). 

 

Wellington, Kropf och Gerkovich (2003) beskriver i sin artikel “What’s holding women back?” 

hur 72%, av totalt 705 kvinnor, inom högt uppsatta chefspositioner i hög grad anser att 

stereotyper relaterade till kvinnors roller och förmågor försvårar kvinnors möjligheter att nå en 

högt uppsatt chefsposition. Resultatet leder till intressanta frågor om huruvida dessa feminina 

egenskaper som förknippas med kvinnor i sin tur är skadliga för den som strävar mot en högt 

uppsatt position i sin arbetskarriär. Det är även viktigt att belysa att detta nödvändigtvis inte 

pekar på en negativ syn på kvinnor, utan snarare att de egenskaper som förknippas med 

femininitet kan tänkas vara mindre önskvärda än de som associeras med maskulinitet, inom 

ramarna för en lyckad arbetskarriär (Itulua-Abumere, 2013). Resultatet av ett synsätt där män och 

kvinnor besitter motsatta egenskaper innebär trots allt att en av parterna kommer vara bättre 

lämpade för olika uppgifter. I takt med att samhället idag förändras snabbare än någonsin innebär 

det att uppfattningen om vilket kön som bäst lämpar sig kan komma att förändras (Itulua-

Abumere, 2013). 
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2.3 Det kvinnliga ledarskapet 

Det är sällsynt med kvinnor i chefsbefattningar och styrelser, i förhållande till antalet män i dessa 

positioner (SOU 1994:3). Göransson (2003), för SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle), 

har i studien “Kvinnor, Män och Karriärer- Visioner och Verklighet i Näringslivet” undersökt 

vad som karaktäriserar näringslivets toppchefer. I denna undersökning ser de till huruvida 

kvinnorna som nått toppen har varit tvungna att under sin karriärs gång kompensera för sin 

könstillhörighet, om hon har tagit till specifika resurser för att nå sin position samt se till de 

tankar deltagarna i studien har kring kvinnors förutsättningar att nå toppen. Studiens resultat visar 

att de kvinnor som nått toppen inom näringslivet är få, i förhållande till antalet män som nått dit. 

De presenterar även att kvinnor som nått näringslivets topp kommer från liknande förhållanden 

som männen i toppen har, det vill säga familjebakgrund och akademisk bakgrund. En skillnad 

som kan utgöras är att då männen har traditionella familjekonstellationer, det vill säga en fru som 

står för hushållsarbetet i större utsträckning, så är de kvinnliga toppcheferna ofta ensamstående 

med barn eller så har de en man som även han jobbar i toppen (Göransson, 2003). 

 

2.4 Det manliga ledarskapet och homosocialitet 

Manlighet har tidigare inte tillskrivits någon betydelse för ledarskap, kön har inte givits den 

betydelsen vid forskning om ledarskap. Man har tidigare sett att forskning om ledarskap har vart 

könsneutral forskning, trots att ordet “man” har förekommit i titeln på forskningsrapporten eller 

boken. Man har alltså tidigare inte sett ledarskap som fenomen med glasögon som erkänt 

synliggör könsstrukturers påverkan på ledarskap (Holgersson, 2003). Den manliga dominans eller 

gemenskapen inom chefspositioner som idag är ett faktum menar Hammarén och Johansson 

(2014) är ett fenomen som kan förklaras med begreppet homosocialitet. Detta begrepp förklarar 

samhörigheten en människa kan känna till dem med samma könstillhörighet, och kan därmed ses 

som en förklaring till varför män väljer män inom organisationsledningar och andra 

chefsbefattningar. Forskarna menar att homosocialitet illustreras genom att män identifierar sig 

med män och känner sig därmed bekväma med män runt om sig och därför i sin tur väljer män till 

chefer. 
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Schneider (1987) skriver att man för länge har förlitat sig på situationsbaserade förklaringar om 

varför organisationsstrukturer och beteenden ser ut som de gör, och menar att man istället kan 

förklara det med personliga attribut hos de som ingår i organisationen. Utifrån detta har han 

skapat en modell (ASA) där de tre stegen i gruppering inom organisationer förklaras genom: 

attraktion, selektion och bortstötning (attraction-selection-attrition) (Schneider, 1987; 1995). 

Attraktionsprocessen handlar om att man väljer organisationer där man ser att det finns 

värderingar och likheter med den egna personen, där man helt enkelt känner att man passar in. 

Selektionsprocessen sker från organisationen sida, där de väljer att rekrytera någon som uppfyller 

deras önskemål om hur en potentiell ny medarbetare/kollega ska vara. Det sista steget i modellen 

handla om att de människor som inte passar in i organisationen och dess värderingar och åsikter 

kommer att lämna (Schneider, 1995). Detta leder således till en homosocialitet, när manliga 

chefer väljer manliga chefer (Jackson, Brett, Sessa, Julin & Peyronnin, 1991). I en studie av 

Jackson et al. (1991) framkom resultat som överensstämde med ASA-modellen. De kunde se en 

tydlig trend i att chefer var mer lika varandra inom den egna organisationen än mellan de olika 

undersökta organisationerna.  

 

2.6 Hinder för ledarskap 

I studien “Kvinnor, Män och Karriärer- Visioner och Verklighet i Näringslivet” (Göransson, 

2003) förklaras en del hinder för kvinnor, som uppfattats i och med studiens genomförande. Man 

såg att kvinnor i större utsträckning än män uppfattade det informella nätverket som ett hinder på 

vägen mot att nå toppen. Göransson (2003) skriver att kvinnorna i studien i större utsträckning än 

männen i studien uppfattade de informella nätverken hos männen som ett hinder för dem, de 

uttryckte även en känsla av passivitet samt en ovilja hos männen att samarbeta. Detta var något 

som männen inte kände igen sig i. Detta tolkar Göransson (2003) som en produkt av 

homosocialitet, vilket i sin tur innebär att de organisationer som domineras av ett kön kommer 

vidare ett utveckla en egen logik utifrån det könet. I detta fall, när det handlar om 

mansdominerade organisationer, kommer männen som har makt i organisationen att dominera 

relationerna. Vidare kommer alla som står under dessa makthavare, det vill säga både män och 

kvinnor, söka bekräftelse från dem genom att försöka likna dem. Detta mynnar ut i att de som 

liknar maktens män kommer vara dem som syns och har betydelse i organisationen. Göransson 

(2003) skriver i sina slutsatser att en förklaring till att män inte märker av dessa hinder beror på 
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att de ingår i systemet. Hon skriver “Man märker dem inte om man passar in” (s. 79). Denna 

förklaring ser hon vara en anledning till att när könsbalansen ökar kommer dessa strukturer, som 

tidigare inte varit ett märkbart problem, att uppdagas och i sin tur bli just det, ett problem. Detta 

skriver även Wahl (SOU 1994:3) har visat sig kunna påverkas av utbildning både för män och 

kvinnor, och att ojämställdhet i organisationer kan uppfattas av män genom ett förändrat synsätt.  

 

Dessa sociala hinder som kvinnor stöter på bekräftas inte av de generella förklaringarna man ger 

till den ojämna fördelningen mellan kön på höga chefspositioner. Dessa förklaringar behandlar 

istället olika situationer som hinder för kvinnornas förutsättningar att stiga i organisationens 

hierarki, exempelvis prioritering av familj, ingen vilja att söka sig till höga befattningar och att 

kvinnor har för dåligt självförtroende (Wahl, SOU 1994:3). 

 

2.6.1 Glastaket 

Glastaket är en väl använd metafor för att förklara de hinder och motstånd kvinnor möts av i höga 

positioner i en organisation (Baxter & Olin Wright, 2000; Löfström, 2012; Wirth, 2001). Idag 

finns det bättre förutsättningar för kvinnor att ta sig in på hierarkitrappan, men enligt metaforen 

om glastaket så möts kvinnorna förr eller senare av hinder som stoppar dem från att utvecklas 

ytterligare, och därmed hindras de från att nå toppen av hierarkin. Baxter och Olin Wright (2000) 

förklarar detta fenomen genom att skriva: “below this barrier, women are able to get promoted; 

beyond this barrier, they are not” (s. 276). Detta citat ger en tydlig förklaring på hur man ser att 

glastaket fungerar i praktiken, för kvinnor. De skriver även att dessa hinder kan vara närvarande 

under hela karriären för en kvinna, men hypotesen är att ju högre hon kommer i hierarkin, desto 

påtagligare blir dem och desto mer motstånd känner kvinnan av. Studien de utfört är komparativ 

och innefattar tre länder: Sverige, USA och Australien. Forskarna undersöker hur 

könsfördelningen ser ut vid anställning på olika nivåer i organisationer och resultatet visar att 

man i USA kan se en tydlig ojämnhet i könsfördelning vid anställning, men att detta inte i sig kan 

berätta någonting om huruvida glastaket faktiskt existerar eller inte. För att kunna uttala sig om 

ett glastak krävs det, enligt forskarna, att det finns en signifikant skillnad mellan könen och hur 

de anställs på olika nivåer. Forskarna refererar i sin sammanfattning till en annan studie av 

Yamagata et al (1997) (i Baxter & Olin Wright, 2000) där resultaten visar att glastaket gör sig 

synligast vid de lägre positionerna, och att dessa fenomen minskar ju högre upp kvinnorna 
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kommer i hierarkin. I motsättning till dessa resultat menar Löfström (2012) i studien 

“könslönegap och glastak” att glastakets effekter ökar ju högre upp i hierarkin man kommer.  

 

I denna studie (Löfström, 2012) undersöks huruvida lönegapet mellan könen man och kvinna 

minskat, så som obalansen mellan kön gjort de senaste decennierna, inom ekonomyrket. Hon 

menar att en tidigare förklaring till skillnaderna i lön mellan könen man och kvinna har grundat 

sig i att kvinnor och män väljer olika utbildningar, som i sin tur genererar olika löner. Detta 

menar Löfström (2012) har blivit en mindre relevant förklaring under den senaste tiden då 

utbildningsval inte skiljer sig lika mycket mellan män och kvinnor idag. Detta skriver även 

Göransson (2003), hon menar att de, till antalet få, kvinnliga chefer som nått toppen har liknande 

utbildningar och bakgrunder som sina manliga kollegor. Löfström (2012) tar med grund i detta 

ställning till om det logiskt då också inneburit att lönegapet minskat i samma takt. Detta är inte 

fallet, kommer hon fram till. Lönegapet har minskat, men är fortfarande ett faktum i 

ekonomyrket. Hon ser denna skillnad som en produkt som kan härledas till mer än bara 

utbildning och yrke och menar att ca sju procent av löneskillnaderna mellan män och kvinnor kan 

förklaras av faktorn kön.  

 

2.7 Resurser för ledarskap 

Vid sökning av forskning kring hur ledarskap konstrueras och bör utövas finns det mycket 

forskning kring olika typer av ledarskap, så klart, men en stor del av forskningen kretsar kring 

manliga ledare och detta kommer i sin tur att tolkas som att en tydlig resurs för framgångsrikt 

ledarskap är att vara man. Detta styrks av resultaten i studien “Ledarskap och kön” (Fogelberg 

Eriksson, 2005) där informanterna till studien talade om ledarskap som ett könsneutralt eller 

könslöst fenomen. Detta till trots att ledarbefattningarna inom den undersökta organisationen i 

övervägande utsträckning utgjordes av män. Detta menar Fogelberg Eriksson (2005) blir ett 

resultat då det manliga ledarskapet är så självklart, att det inte behövs kommenteras.  

 

2.8 Sammanfattning av tidigare forskning 

Maskulinitet är i sig en konstruktion av de strukturer och stereotyper vi ständigt skapar och 

upprätthåller. Vidare kan man se att behovet av maskulinitet finns när målet är att utesluta eller 

skapa en maktposition gentemot femininitet. Forskningen på området ledarskap och maskulinitet 
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behandlar olika förklaringar (eller bortförklaringar) till varför män dominerar på befattningen 

“chef”. Män ses som en naturlig ledare eller chef, då ledarskap faller naturligt in i stereotypen för 

hur en man ska vara och vad en man klarar av, jämfört med hur stereotypen för en kvinna ser ut. 

Vidare har dessa strukturer skapat olika formella och informella plattformar för män att 

reproducera den mansdominans som idag är ett faktum. Detta medför att kvinnor utesluts från 

dessa “manliga” nätverk och blir därmed en del av det system som missgynnar dem, genom att 

infinna sig i det fack vari samhället (inkluderat dem själva) placerat dem i.  

 

Vidare finns det fynd (Jackson et al, 1991) som visar att det finns ett strukturerat sätt som skapar 

denna enhetlighet som bildas när man väljer män. Man väljer chefer som man kan identifiera sig 

med och som delar de egna värderingarna som organisationen i stort har, och de som inte passar 

in kommer att lämna, vilket resulterar i att homosocialitet uppstår där cheferna inom 

organisationen liknar varandra på flera personliga plan. 

 

Forskningen på området visar vidare att kvinnor, i större utsträckning än män, upplever att det 

finns tydliga hinder inom den egna organisationen som gör det svårare för dem att avancera uppåt 

i sin karriär. Dessa hinder kan dels relateras till ett fenomenet som kallas för “glastaket” som 

avser illustrera svårigheten för kvinnor att nå toppen. Detta glastak ses som ett hinder för kvinnor, 

men inte för män. Man skulle kunna se det som att glastaket är en resurs för män då de har större 

förutsättningar att nå toppen.  

 

2.9 Studiens bidrag till forskningsområdet 

Genom att belysa de ovanstående temana för att kartlägga forskningsläget på området kan här 

utgöras en tydlig trend i forskningen; tidigare har forskning om ledarskap bedrivits i tron om att 

den är könsneutral och att man har studerat ett fenomen som ter sig lika oberoende av könet hos 

den som innehar ledarskapet. Trots detta blir kvinnan en anomali i en annars “vanlig” (manlig) 

värld när man väljer att ta in henne i ledarskapet och forskningen (Holgersson, 2003). Tanken av 

att inkludera kvinnor i ledarskap och forskning ledde till att man benämner denna typ av 

ledarskap som “kvinnligt ledarskap”. Detta borde i all sin enkelhet betyda att de aspekter som 

undersökts vid forskning av manliga ledare är “manligt ledarskap”. Detta är inte ett faktum som 

kunnat bekräftats i och med denna sökprocess. Sökprocessen har resulterat i en mängd forskning 
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om kvinnor i ledarskap samt ledarskap som någonting generellt, men få har benämnt ledarskap 

hos män som “manligt ledarskap”. 

 

Studiens syfte är att undersöka kvinnliga chefers perspektiv på ledarskap, samt om det bär drag 

av egenskaper som anses maskulina. Detta önskas då undersökas genom forskningsfrågorna  

“Vad anser de kvinnliga cheferna är maskulina drag inom chefspositioner?” Samt “Vilka 

maskulina drag bör man som kvinnlig chef ha, anser de kvinnliga cheferna?”. I och med att de 

egenskaper man tillskriver en god ledare eller ledarskap överlag förr har ansetts vara könsblinda 

eller könsneutrala så har man ändå lyckats uppdaga “kvinnliga” egenskaper, så som förmåga att 

lösa problem i en organisation som i stort fungerar (tack vare männen som alltid drivit 

organisationen) (Holgersson, 2003). Så fort man gör skillnad på ledarskap och “kvinnligt 

ledarskap” leds man till frågan huruvida det då även finns “manligt ledarskap” som i sin tur 

karaktäriseras av manliga egenskaper. Denna studie önskar alltså komma åt uppfattningar av 

egenskaper inom ledarskap som kan härledas till maskulinitet. Vidare önskas att denna rapport 

kan lägga en grund för att vidare utforska det manliga i ledarskap, istället för att kalla det endast 

ledarskap.  
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3. Teori 

Följande avsnitt kommer presentera de teorier som använts, i syfte att kunna stå som stöd för den 

analys som kommer föras i kommande avsnitt. Varje teori presenteras var för sig, i syfte att 

tydliggöra deras användning och öka läsvänlighet. 

 

3.1 Teoretisk översikt 

Syftet med denna studie är att undersöka kvinnliga chefers perspektiv på ledarskap, samt om det 

bär drag av egenskaper som anses maskulina. För att på bästa sätt undersöka detta har vi valt att 

utgå ifrån två teorier kopplade till genus och maskulinitet, nämligen Hirdmans genusteori och 

Abrahamssons begrepp relaterat till kvinnor i en manlig värld. Vi har valt att använda Hirdmans 

genusteori för att ge en bakgrund och förståelse till de resonemang som förs angående 

maskulinitet och femininitet. Hirdman beskriver de bakomliggande strukturer som lett till 

uppkomsten av de så kallade genussystemen vi ser i det moderna västerländska samhället. Vi har 

även valt Abrahamssons begrepp om kvinnor i en manlig värld, som ett sätt att förstå 

perspektiven av de kvinnliga cheferna. 

 

Dessa teorier kompletterar varandra då dem tillsammans ger studien en grund för att förstå hur 

och varför könsstereotyper är så styrande i vår vardag. Genom dessa kommer en förståelse för 

kvinnornas uppfattningar kring maskulinitet och ledarskap kunna skapas. Det är även dessa som 

kommer att skapa mening till de utsagor som framkommer under intervjuerna. Hirdmans 

genusteori ger en bredare förståelse för genus som kontrakt och system, medans Abrahamssons 

perspektiv lägger en grund för förståelse kring hur kön som konstruktion kan ses som en stabil 

struktur, trots att det kan skilja sig mellan grupper. 

 

3.2 Hirdmans genusteori 

Hirdman (1988) menar att genus är något som vi formar genom språk, kultur och tänkande. 

Genus är således inte direkt kopplat till vilket könsorgan en individ har, utan mer av en socialt 

konstruerad form av tillhörighet. Män och kvinnor är i vårt västerländska samhälle kontrasterande 

grupper – motsatser till varandra, segregerade genom symboler och motsatspar. Exempel så som 

mjuk–hård, eller svag–stark, används för att vidare stärka klyftan mellan könen (Hirdman, 2003; 

Abrahamsson, 2009). 
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Problematiken ligger i de egenskaper och beteenden som i generationer tillskrivs till respektive 

genusgrupp (Hirdman, 2003). Abrahamsson (2009) belyser detta då hon talar om hur män och 

kvinnor generellt strävar efter att hålla könen åtskilda; man söker efter olikheter mellan dem. 

Resultatet blir det Hirdman kallar för ett “genussystem”, det vill säga en sammanställning av 

föreställningar och förväntningar om manligt- och kvinnligt beteende. I detta system ingår 

normer för hur män och kvinnor bland annat bör bemöta varandra, bete sig, yttra sig och klä sig. 

Genom att tidigare generationers uppfattningar av genus förs vidare till kommande, skapas ett 

system som inte lätt bryts. Hirdman (1988) kallar dessa generationers överförande av 

könsegenskaper för “genuskontraktet”. Genuskontraktet har sedan tidiga dagar format en 

uppfattning av kvinnor som den omhändertagande varelsen, vars huvudsakliga uppgift är att föda 

och vårda barn. Resterande uppgifter har historiskt sett hamnat hos männen; ansvaret, 

försörjandet, och skyddandet för att nämna några. Resultatet blir i sin tur i en ojämn maktbalans 

mellan könen, formade av samhällets förväntningar (Hirdman, 2003).  

 

Även om traditionella könsroller till viss del suddats ut, är de emellertid synliga i sociala 

interaktioner än idag. Hirdman (2003) exemplifierar detta genom att peka på att beteenden som 

avviker från normerna kopplade till könen ofta bemöts med skratt, förvåning eller kommentarer 

som tydligt påpekar detta. Detta gäller åt båda hållen, det vill säga både när kvinnor beter sig 

maskulint samt när män beter sig feminint. Som ett resultat av männens roll som samhällsnorm, 

är det dock betydligt mycket tydligare när kvinnor avviker från sina förväntade beteenden. 

Männens överordnade karaktär gör att de tillskrivs ett högre värde, förväntas tjäna mer, samt ha 

mer makt än kvinnor. Skulle en kvinna i något fall ha mer makt eller tjäna mer än en man, blir 

hennes beteende då avvikande (Hirdman, 1988).  

 

3.3 Kön som social konstruktion 

Abrahamsson (2009) skriver om kön (och genus synonymt) som någonting som konstrueras över 

tid och genom social interaktion. Hon utgår från att de egenskaper som tillskrivs manligt 

respektive kvinnligt är socialt konstruerat, det vill säga inte biologiskt kopplat och därmed 

ingenting som ter sig naturligt oberoende omgivningen. Kön är istället någonting som varierar 

över tid samt kultur. Abrahamsson (2009) menar att det inte finns några egenskaper som är 
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tvärkulturellt manliga eller kvinnliga. Trots denna till synes dynamiska karaktär av kön som 

konstruktion menar Abrahamsson (2009) att kön och genus inte är någonting en människa väljer 

från dag till dag, eller någonting som man kan bestämma över själv. Hon menar att man måste 

förstå kön genom den ojämställda könsordning som råder, och att det inte är ett fenomen man kan 

välja att delta i eller inte. Denna konstruktion präglas vidare av de stereotyper som kanske sällan 

infrias hos människor men som trots allt dominerar många av de uppfattningar människor världen 

över har om män och kvinnor. Stabiliteten hos dessa normer och stereotyper för olika kön 

grundar sig bland annat i socialisering och lärande av dem. I och med att detta perspektiv ser på 

kön och genus som konstruerat så finns det ingenting logiskt eller naturligt i könsordningen som 

skapas. Därmed måste människor som verkar i denna ordning lära sig de förväntningar och 

stereotyper som finns på dem, för att ordningen ska upprätthållas (Abrahamsson, 2009).  
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4. Metod 

Detta avsnitt avser att med hög transparens tydliggöra hur studien utförts. Inledningsvis kommer 

metodansatsen samt datainsamlingsmetod att presenteras, där en förklaring följer kring hur 

intervjufrågorna konstruerades presenteras. Därefter redovisas studiens urval samt 

tillvägagångssätt. Avslutningsvis presenteras analysmetod, etiska överväganden samt avslutande 

reflektioner. 

 

4.1 Metodansats 

Genom att återkoppla till vårt ursprungliga syfte: att undersöka kvinnliga chefers perspektiv på  

ledarskap samt om det bär drag av egenskaper som anses maskulina, kan man se en önskan om 

att skapa förståelse för de kvinnliga chefernas uppfattningar gällande ledarskap samt 

maskulinitet. En studie som syftar till att skapa förståelse för uppfattningar måste logiskt 

behandla uppfattningar och hur folk resonerar, detta menar Trost (2010) är ett rimligt syfte för en 

kvalitativ studie. 

 

I och med att denna studie syftar till att skapa en förståelse kring hur kvinnliga ledare ser på 

maskulinitet i chefskap, följer då logiskt vilken metodansats samt vilken metod som blir aktuell i 

denna studie. Detta menar Fejes och Thornbergs (2015) genom sitt resonemang kring valet av 

metodansats i förhållande till studiens objekt samt syfte. Författarna skriver att om syftet är att 

förstå och förklara en process eller ett fenomen så blir valet av metod en av kvalitativ karaktär. 

Denna studies metod kommer dock med försiktighet att kallas för kvalitativ, med grund i Åsbergs 

(2001) resonemang kring att man inte kan kalla en metod för kvalitativ eller kvantitativ. Detta 

handlar i sig om en missvisning med att märka en metod med en egenskap den inte besitter; det är 

inte självaste metoden som har kvalitativa egenskaper, det är den insamlade datan som utgör det 

kvalitativa eller kvantitativa som en följd av en viss metod. Han menar att det är med grund i 

datan och hur man använder metoden som leder till indelningen kvalitativ/kvantitativ.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

De data som använts i denna studie har samlats in genom kvalitativa intervjuer. Detta val baseras 

på det faktum att, som tidigare skrivet, syftet är att komma åt uppfattningar hos kvinnliga ledare 

gällande ledarskap och maskulinitet. Detta menar Ahrne och Svensson (2011) är en anledning till 
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att använda sig av intervjuer som insamlingsmetod. De skriver att man genom intervjuer kan få 

information och insikter i de förhållanden som råder i den situation eller organisation vari 

informanten verkar. Trost (2010) skriver vidare att kvalitativa undersökningar passar sig bra när 

man inte är ute efter en jämförelse i empirin, vilket inte är av intresse i denna studie där syftet är 

att samla kunskap och förståelse för relationen maskulinitet och ledarskap. I och med valet av 

kvalitativa intervjuer medkommer en rad olika fördelar, till exempel flexibilitet. Vid utformande 

och utförande av kvalitativa intervjuer behöver man inte känna sig bunden till ett antal förutvalda 

frågor (Ahrne & Svensson, 2011). Detta är någonting som vägde in vid val av 

datainsamlingsmetod då information som uppkommer under intervjuns gång kan leda till 

värdefull information. Exempelvis om informanten tar eget initiativ till att tillägga någonting eller 

om ett svar leder till nya intressanta upptäckter, ansågs detta kunna gynna studien i sin helhet. 

Detta leder till en mindre djup kunskap under vissa intervjuer, men då också förhoppningsvis en 

bredare kunskap om helheten (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

Det finns utrymme för att argumentera för gruppstudier när man vill komma åt hur människor, 

eller i detta fall chefer, interagerar. Förespråkare för så kallade gruppintervjuer menar att man 

genom dessa skulle få fram interaktion i gruppen chefer, detta kan i sin tur ge informanterna, 

alltså cheferna, insikt i hur könsstereotyper faktiskt märks av eller hur kön spelar roll i chefskap. 

Denna information kan i individuella intervjuer mörkas, och informanten berättar utifrån sin 

uppfattning som denne har konstruerat i efterhand, inte i situationen. Trots detta potentiellt 

värdefulla med gruppintervjuer finns det risk att de mest dominanta och högljudda tar över, detta 

leder i sin tur till att alla inte blir hörda för sina uppfattningar (Trost, 2010). Av denna noga 

invägda anledning har de kvalitativa intervjuerna utförts enskilt en informant per intervjutillfälle. 

 

4.3 Utformning av intervjuguide 

I enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) och Trost (2010) utformades en intervjuguide till 

den kvalitativa intervjun med syfte att skapa riktlinjer för hur vardera intervjun skulle fortgå. 

Trost (2010) skriver med tydlighet ut att en intervjuguide endast ska innehålla övergripande 

områden som intervjun ska behandla, och att frågorna ska uppstå spontant utefter hur den 

intervjuade (informanten) svarar och hur denne leder intervjun. Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver istället att en intervjuguide kan se ut på olika sätt och att en sådan antingen kan, i enlighet 
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med Trost (2010), bära övergripande områden för att leda intervjun. De menar även att en 

intervjuguide kan innehålla övergripande områden med tillhörande frågor, som kan ses som 

“förslag till frågor” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 172).  

 

Intervjuguiden i denna studie har utformats med grund i det senare resonemanget. Inför 

utformningen av intervjuguiden diskuterades olika teman, eller områden, som ansågs vara 

relevanta för att besvara studiens två frågeställningar samt det övergripande syftet. Huvudteman 

utsågs, dessa blev slutligen “Bakgrundsfrågor”, “Det goda ledarskapet”, “Könsmärkta 

egenskaper”, “Könsstereotyper” och “Avslut”. Frågorna till dessa teman formulerades så att de 

skulle vara lätta att förstå, då man med akademiska begrepp och komplicerade formuleringar kan 

skapa svårigheter för informanten att på ett stimulerande sätt kunna besvara frågorna med mycket 

frihet samt positivitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Att betona vikten av informantens egna 

synpunkter och erfarenheter var någonting som var närvarande och genomgående under hela 

intervjun (Ahrne & Svensson, 2011), då syftet var just detta. Med grund i detta formulerades 

frågorna med frågor som till exempel “Upplever du...?” “Tror du...?” och “Tycker du...?” (Se 

bilaga 1).  

 

Exempel på intervjufrågor (Se bilaga 1) 

Ur intervjutemat “Det goda ledarskapet” 

Hur skulle du definiera gott ledarskap med några meningar? 

 

Ur intervjutemat “Könsmärkta egenskaper” 

Finns det några ledaregenskaper som du kan härleda till maskulina respektive feminina 

könsstereotyper? 

 

Ur intervjutemat “Könsstereotyper” 

Vilka könsstereotyper kan du se inom chefskap? 

 

Ahnre och Svensson (2011) skriver med grund i Kvale (1997) att man från första början bör 

undvika att samla in så mycket material att man tillslut måste analysera för mycket material, den 
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så kallade tusensidorsfrågan. Detta problem kontrollerades för genom att endast ta med frågor 

som var relevant för forskningsfrågorna samt syftet med denna studie.  

 

4.4 Urval  

Då syftet med denna studie är att undersöka kvinnliga chefers perspektiv på ledarskap samt om 

det bär drag av egenskaper som anses maskulina, valde vi att fokusera vårt urval på kvinnliga 

chefer. Det enda kriteriet vi hade på vårt urval var att de som ingick i det skulle vara kvinnor 

samt besitta en chefsposition på sin arbetsplats. Kriteriet att informanterna skulle vara kvinnor 

kontrollerades inte för mer än att de skulle identifiera sig som kvinnor. Ahrne och Svensson 

(2011) skriver att man bör göra ett tvåstegsurval där man först ser till vilka organisationer man 

ska fokusera på för att efter det välja ut individer för intervjuerna. Denna process var för oss 

överflödig då vi inte fokuserar på bransch i denna studie, så vi utformade vårt urval genom 

kontakter och bekanta, för att nå kvinnor i chefspositioner. Det slutliga urvalet bestod då av 

kvinnor i chefspositioner inom olika branscher med olika fördelning mellan män och kvinnor på 

arbetsplatsen.  

 

4.5 Tillvägagångssätt 

Inför intervjuerna skapades, som tidigare presenterat, en intervjuguide. I detta skede kontaktades 

även potentiella informanter till intervjuerna via mail samt telefonsamtal. Vid denna initiala 

kontakt presenterades intervjuns syfte samt bakgrund och anledning till studiens utförande, även 

den ungefärliga tid en intervju förväntades ta meddelades (Se bilaga 2). Studiens syfte 

förklarades genom att berätta att syftet är att undersöka kvinnliga chefers uppfattning av 

maskulinitet i chefskap. Inför intervjun förtydligades några av de begrepp som utgjorde vissa 

frågor i intervjuguiden. Ett exempel på begrepp som förklarades var “könsstereotyper” samt 

“könsmärkta egenskaper”, här förklarades för informanten att det endast är dennes egna spontana 

uppfattning av stereotyper samt könsmärkta egenskaper som är av intresse i denna studie. 

Informanten försäkrades om att ingenting av det hon sa skulle hållas emot henne på något sätt 

samt att hon inte behövde känna att vi som intervjuare skulle döma henne för det hon uttryckte. 

Vi tydliggjorde även att vi hade förståelse för att de egenskaper samt könsstereotyper hon 

uttryckte inte alltid är kopplat till hur hon ser på män och kvinnor, utan att vi hade förståelse för 

att hon talade utifrån en uppfattad stereotyp. Detta klargörande uppfattade vi som intervjuare var 
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viktigt att påpeka, då en obekvämlighet om att uttala sig om dessa ämnen uppfattades under 

samtliga intervjuer, om än i olika grad. 

 

Med de kontaktade som visade ett intresse av att delta i studien stämdes ett möte för intervjun, de 

flesta skedde på respektive chefs arbetsplats, en skedde via telefon på grund av tidsbrist samt 

geografiska svårigheter. I samband med intervjun presenterades ett samtyckesformulär (se bilaga 

3), dels en skriftligt men även en muntlig förklaring av samtycket gjordes av detta formulär. Ett 

viktigt förtydligande gjordes angående inspelningen av intervjun, att allting kunde raderas när vi 

använt det material som är av intresse för intervjun. Detta uppfattades av oss intervjuare som en 

lugnande förklaring för informanterna. När informanterna tagit del av informationen gällande 

samtycke samt accepterat det påbörjades intervjun. Vi lät inte deltagarna få ta del av de 

utformade intervjufrågorna i förväg, då vi kände att det kunde leda till i förväg formulerade, 

färdiga svar från informantens sida. Vi ville motverka att informanten i förväg kom fram till ett 

väl utarbetat svar då detta uppfattades som en minskning av chansen för följdfrågor och spontana 

och raka svar, vilket var någonting vi var ute efter i den mån det var möjligt. I och med att 

könsfrågor kan anses vara lite känsliga gick vi in med en förförståelse om att informanterna 

kanske garderade sig i sina svar, trots att vi planerade tillfället just för att komma åt det spontana 

och ogenomtänkta svaren.  

 

Sammanlagt genomfördes sex stycken intervjuer som tog mellan 25-40 minuter vardera. Under 

intervjuernas gång ställde vi som intervjuare frågorna och därefter försökte vi i den mån det gick 

att vara tysta och låta informanten svara och utveckla sina svar i sin egen takt. I vissa fall 

uttryckte vi som intervjuare förståelse i form av ord som “okej” eller “jaha”, för att skapa en 

bekväm situation så att informanten inte kände sig förhörd eller pressad. I vissa skeden 

sammanfattades även svaren som informanten givit. Detta gjordes för att dels försäkra oss om att 

vi uppfattat svaret korrekt i förhållande till vad informanten menade, samt att vi som intervjuare 

båda hade uppfattat svaret på samma sätt. Intervjuerna spelades in på mobiltelefoner, i den mån 

vi kunde så spelades intervjun in på två mobiler. Detta på grund av att undvika bortfall i händelse 

av tekniska svårigheter. I enlighet med Trost (2014) valde vi att till största del utföra intervjuerna 

separat, det vill säga endast med en intervjuare samt en informant. Anledningen till detta var att 

vi inte ville skapa någon form av press eller uppfattning om detta inför informanten. Trost (2014) 
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skriver med grund i frågan om hur många intervjuare som ska finnas på plats under 

intervjusituationen, att man vid egenskap av två intervjuare kan skapa en känsla a maktövergrepp, 

samt att detta bör undvikas. Två av intervjuerna utfördes dock med båda intervjuarna närvarande, 

dels vid den första intervjun som ägde rum, samt under en av de sista intervjuerna. Detta 

diskuterades fram och tillbaka och anledningen till att detta bestämdes var med grund i att vi vid 

första tillfället ville se hur intervjun lades upp samt hur den andra intervjuaren presenterade svar 

samt vilka typ av följdfrågor denne frågade informanten.  Detta gjordes för att skapa likvärdiga 

intervjuer med liknande mängd information (sett till storlek, inte innehållsmässigt). Detta 

upprepades vid en av de sista intervjuerna för att återigen se vilka typer av följdfrågor som 

uppstod samt för att försäkra oss om att alla intervjuer hade utförts på samma villkor och 

premisser.  Denna process kan ses som en försäkring om kvaliteten på samtliga intervjuer. 

 

4.6 Analysmetod 

Det är genom analys vi skapat mening till det material som samlats in (Fejes & Thornberg, 2015). 

Ahrne och Svensson (2011) menar att denna del av forskningsarbetet kan delas upp i tre 

huvudsakliga arbetssätt, dessa är: att sortera, att reducera samt att argumentera. Vi har enligt 

denna mall valt att dela upp analysen i tre delar, först genom att sortera råmaterialet för att få en 

överskådlighet av det. I och med att intervjuerna innehåller mycket material, som till viss del är 

irrelevant för att besvara just denna studies forskningsfrågor, var det fördelaktigt för oss att 

sortera upp materialet så att det kärnfulla kunde sållas ut från resterande material. För att kunna 

sortera det insamlade materialet lyssnades det på samt lästes det flera gånger om, för att få någon 

uppfattning om eventuella mönster eller motsägelser i materialet. Denna process framstod initialt 

som överflödig då vi själva hade samlat in materialet, men under denna inledande 

sorteringsprocess framkom nya mönster samt ny kunskap om vad materialet faktiskt innehöll 

(Ahrne & Svensson 2011). Sorteringen, eller kodningen, gjordes i två delar. Initialt skapades 

teman utefter utsagornas ytliga egenskaper så som exakt vilka frågor de handlade om samt vad 

som sagts. Efter denna sortering skapades mer underliggande teman, där de sorterade utsagorna 

gavs mening i förhållande till forskningsfrågorna samt syftet. Utsagorna tematiserades här för sin 

mening och attityder kunde då utläsas från materialet. Därefter skapades teman samt subteman 

utav materialet för att sedan återigen gå igenom de teman som satts upp och utvärdera dem 

(Braun & Clarke, 2006). De slutgiltiga temana för analys benämndes Fostran, med två subteman; 
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Uppoffringar samt Självkänsla, Ojämställdhet med subteman; respekt samt bedrifter. Det sista 

temat, Stereotyper, tilldelades två subteman: Kvinnor är mjuka samt män är hårda. 

 

4.7 Forskarens roll 

I och med att denna studie baseras på kvalitativa intervjuer måste data som insamlas ges värde 

och mening. Detta görs då genom forskarnas förståelse och tolkning av det som sagts under 

intervjuerna, samt vilka delar av det insamlade materialet som anses vara av vikt för att besvara 

de ursprungliga forskningsfrågorna. Det har länge funnits diskussioner kring detta fenomen, att 

forskaren inom kvalitativ forskning återger en uppfattning av det studerade verkligheten. Det 

finns de som menar att man faktiskt kan beskriva samt återge den studerade verkligheten, så som 

den “faktiskt” är. Detta till trots är relationen mellan forskning och forskare en komplicerad 

sådan, då man med stor osäkerhet kan säkerställa att forskaren, oberoende sin bakgrund eller 

tidigare kunskap kan beskriva det som beforskas (Fejes & Thornberg, 2015). I och med den 

tematisering som ligger till grund för analysen av data i denna studie, innebär också det att en 

tolkning av kategorier och en subjektiv uppfattning om vad som är relevant, samt vad som ingår i 

vilka kategorier, ligger till grund för analysen. Resultatet i denna studie är alltså beroende av 

forskarinverkan, då det inte finns någon färdig mall av hur kategorisering sker i alla skilda 

forskningsfall. Avslutande kan här konstateras att forskarrollen, i den bemärkelse av att tala om 

tolkningar och slutsatser av rådata, är i denna typ av studie av största vikt, för att över huvud 

taget ge mening åt det material som samlats in.  

 

4.8 Etiska överväganden 

Forskning kan medföra en rad olika komplikationer och missförstånd, vilket kan leda till tråkiga 

och ibland rent allvarliga konsekvenser. Vetenskapsrådet (2002) har upprättat fyra huvudsakliga 

forskningsetiska krav som ska gälla vid svensk forskning. Dessa krav finns till för att försäkra 

både informanter och forskare om att materialet som tas fram i och med studien endast får 

användas så som det är överenskommet mellan parterna. De fyra kraven är Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet togs i beaktning genom att informera deltagarna i studien vad det 

övergripande syftet med studien var, varför den utfördes och vilka vi som intervjuare var samt 

vilket universitet vi studerar vid. Kravet handlar alltså om att informera deltagarna om studien i 
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sig. Det är även ett krav, samtyckeskrav, där informering om att deltagande i studien helt är upp 

till individen själv, detta belystes i det samtyckesformulär deltagarna tog del av samt presenterade 

även muntligt innan intervjun inleddes. Det framgick även vid detta skede att informanten när 

som helst kunde avsluta sitt deltagande utan några konsekvenser för denne. 

Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att informera informanterna om den sekretess vi som 

intervjuare kommer att hantera materialet med. Vi talade om för var informant att inga svar 

kommer att kunna härledas till respektive informant samt att ingen obehörig kommer kunna ta del 

av inspelningarna. Nyttjandekravet uppnåddes genom att meddela de deltagande kvinnliga 

cheferna om att intervjumaterialet endast kommer att användas till det presenterade syftet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

4.9 Metodologiska reflektioner 

För att kunna uttala sig om en studies kvalité hänvisar man till begreppen reliabilitet och validitet. 

En studies reliabilitet handlar i forskning om huruvida forskningsresultaten är tillförlitliga och 

konstanta i bemärkelsen att samma studie kan utföras vid en annan tidpunkt av andra forskare och 

få samma resultat, medan validitet handlar om huruvida studien mäter det den säger sig mäta 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Häri finns en omdebatterad åsikt att man i kvalitativ forskning inte 

kan uttala sig om dessa kvalitetsmått, så som i kvantitativ forskning. Det är med andra ord svårt 

att skapa hög reliabilitet, så som begreppet definieras ovan, inom en intervjustudie där det 

studerade (intervjuade) objektet är en människa eller ett föränderligt fenomen. För att komma 

förbi dessa hinder talar man, inom kvalitativ forskning, om reliabilitet som hur, i vårt fall, 

intervjun utfördes. Kvale och Brinkmann (2014) menar att man måste vara medveten om hur man 

utför intervjun samt vilka typer av frågetekniker man använder. Vi har under intervjuprocessen 

säkerställt att båda intervjuare ställer frågorna på ett så öppet samt oriktat sätt som möjligt, men i 

och med att intervjuerna var semistrukturerade tillkom spontana följdfrågor som ansågs tillföra 

värdefull information till studien. Det faktum att intervjuerna var av en semistrukturerad karaktär 

innebär således även att intervjuerna i sig blir svåra att replikera, och därmed blir det svårt för 

någon utomstående att reproducera samma studie och resultat vid ett annat tillfälle. Med grund i 

detta har metodavsnittet varit en viktig plattform för oss där vi tydligt kan visa hur vår 

analysprocess har gått till, samt att vi belyst vår analys i resultatdelen med citat från 

transkriberingarna.  
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Ett validitetsmått säger någonting om hur väl en studie undersöker det den säger sig undersöka. 

Detta är någonting som här kan mätas under hela studiens process, från problemformulering till 

resultatskrivning. Det är med grund i validitetsbegreppet vi valt att täcka så mycket och relevant 

tidigare forskning som möjligt, för att få en helhetsförståelse för hur befintlig forskning ser ut på 

det undersökta området. Förståelsen för den tidigare forskningen ledde oss sedan till en förståelse 

för hur vårt syfte samt våra frågeställningar bör prövas, det vill säga vilka metoder som skulle 

användas för att få så mycket information som möjligt, utan att skada någon eller skapa några 

tråkiga konsekvenser från studien. Under intervjustadiet kontrollerades validiteten för genom att 

regelbundet sammanfatta informantens svar, för att tydliggöra att vi som intervjuare hade skapat 

en korrekt förståelse för det informanten svarat. Validitetsaspekten genomsyrade resultat- och 

analysprocessen genom att vi ständigt försökt underbygga våra slutsatser och argument med de 

teorier vi valt att använda. Vi har, så långt det varit möjligt, dragit slutsatser som kunnat förstås 

genom teori för att skapa mening åt de resultat vi fått (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Kvalitativa studiers generaliserbarhet har varit ett omdebatterat ämne. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att det finns funderingar i denna diskussion kring varför man strävar efter att kunna 

generalisera kvalitativa intervjustudier på samma sätt som man söker generalisera resultat från 

kvantitativa studier. Här menas att varje studie i sig är en pusselbit som ger ny kunskap åt ett 

område (Se även Larsson, 2009) och att det inte alltid finns en förklaring till varför man vill 

kunna generalisera i största allmänhet, mer än att generalisera till liknande situationer (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Larsson (2009) menar att önskan om att kunna generalisera bör bero på vilken 

typ av studie man utför och vad syftet är. Han menar att om syftet är att söka efter specifika 

mönster i en enskild situation finns det ingen mening med att vilja generalisera. Dessa resultat 

kan i sig bidra till en förståelse av en helhet och därmed vara värdefull kunskap inom ett område. 

Utifrån detta ser vi att vi, genom en kvalitativ intervju, inte strävar efter en hög generaliserbarhet, 

då vårt ämne samt våra informanter inte utgör tillräckligt med generell information för att kunna 

generalisera. Denna studie skulle kunna göras i en större version med flera informanter samt en 

bredare spridning, därmed skulle man kunna tala om generell kunskap inom området ledarskap 

och kön. Vi vill med denna studie se om maskulina mönster finns inom ledarskap, och med vårt 

urval anser vi att vi inte kommer kunna generalisera utifrån våra resultat. Vi ser däremot att 
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denna studie kan ge mer kunskap åt området samt kan ligga till grund för en större studie på 

området.  
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5. Resultat och Analys 

I detta avsnitt kommer resultat från intervjuerna att presenteras. Parallellt med detta kommer 

även en analys av det empiriska materialet att göras. Avslutningsvis kommer en kort summering 

av avsnittet att presenteras, för att skapa tydlighet i vad resultatet säger.  

 

5.1 Tematisering 

De teman och sub-teman som utformats av det empiriska materialet genom analys av de 

transkriberade intervjuerna kommer nedan att presenteras. 

 

Tabell 1. Tematisering av empiriskt material 

 

Tema Subtema 

Fostran Självkänsla 

  Uppoffringar 

    

Ojämställdhet Respekt 

  Bedrifter 

    

Stereotyper Män är raka 

  Kvinnor är mjuka 
 

 

 

5.2 Fostran 

Nedan presenteras resultat och analys av huvudtemat Fostran, uppdelat på två sub-teman: 

Uppoffringar och Självkänsla. 
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5.2.1 Uppoffringar 

Att kvinnor och mäns karriärer och befattningar på sina arbetsplatser ser olika ut ansåg några av 

informanterna handla om den grundläggande fostran i kvinnor respektive mäns liv. Denna fostran 

baseras på den allmänna åsikten om hur kvinnor och män ska vara, menade dem. Det är genom 

denna som kvinnor fostras till och förväntas sträva efter andra saker än vad män förväntas sträva 

efter. Man kan här se en förståelse om att det är genom ett lärande av normer och stereotyper som 

kvinnor respektive män lär sig och handlar på de förväntningar som finns på dem, och att detta i 

sin tur kan ses som en förklaring till skillnaden mellan män och kvinnor i ledarskap 

(Abrahamsson, 2009).  

 

“Killar fostras till att man måste offra fritid för jobbet, tjejer vill ha 

chefsposition och allt annat socialt på sidan om jobbet med”.  

 

Detta citat visar en åsikt om att kvinnor i mindre utsträckning är beredda och villiga att offra 

fritid och andra saker som anses roliga, för att gynna karriären. Män, menar informanten, är 

istället mer benägna att missa delar av familjetiden och annat för att göra det där extrajobbet på 

sin arbetsplats, då dem fostras till det. Detta menar informanten är ett resultat av att kvinnor 

under uppväxt och socialisering in i arbetslivet har andra förväntningar på sig än vad män har. 

Detta kan i sin tur vara en orsak till att fler män än kvinnor innehar chefspositioner. Att förstå 

detta genom Hirdmans (1988) genusteori skulle betyda att det finns förväntningar från samhället 

på män att de ska vara beredda att göra fler uppoffringar för arbetet, än vad kvinnor förväntas 

göra.  

 

Att tolka av ovanstående resonemang är det en fördel för kvinnor att, likt män (enligt det 

empiriska materialet), anamma en hängivenhet till arbetet och att offra tid och andra aktiviteter så 

som att umgås med vänner, för att istället ägna den tiden på jobbet.  

 

“Som kvinna räcker det inte med att vara kvalificerad och 

kompetent, man måste ha andra egenskaper också”.  
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Detta citat visar att kvinnor, utöver de egenskaper hon fostrats till att internalisera (Hirdman, 

2003) samt att hon har den kompetens som krävs för en befattning, måste anamma andra 

egenskaper, som här antas gå utöver de egenskaper en kvinna “typiskt” har.  

 

Denna skilda uppfostran gällande uppoffringar mellan män och kvinnor som informanterna 

uttrycker kan förstås med hjälp av Hirdmans (1988) teori om ett så kallat Genussystem. Det 

framstår vara en allmän förväntning hos informanterna att kvinnor inte förväntas vilja eller kunna 

utföra samma arbete som män gör, generellt sett. Detta menar Hirdman (1988) beror på att man 

genom generationer format dessa förväntningar och föreställningar om vad män respektive 

kvinnor bör göra, där kvinnans roll främst har varit att föda och vårda barn. De övriga 

uppgifterna har tillskrivits männen och därmed fått en manlig stämpel, till exempel att tjäna 

pengar samt inneha makt (Hirdman, 1988). Denna teori kan hjälpa oss förstå hur informanterna 

resonerar när de ser förväntningar och föreställningar om respektive genusgrupp som ett hinder 

för kvinnor inom arbetslivet. Informanternas uppfattning om uppoffringar för arbetet är att de 

uppfattas som övervägande maskulina, ur ett generellt perspektiv. Detta är ett maskulint drag som 

också gynnar män i chefspositioner. Att kvinnor inte uppfattas vilja eller kunna hänge sig lika 

mycket åt arbetet kan i sin tur ha att göra med förväntningar. Även om en kvinna har ambitioner 

att nå en chefsposition, samt konkurrerar med män om denna befattning, kan man enligt det så 

kallade genuskontraktet (Hirdman, 1988) fortfarande känna av dessa förväntningar och förhinder 

om hur man som kvinna bör värdera samt tänka kring arbete och familj. Dessa förväntningar och 

föreställningar kan ses som hinder. De hinder som upplevs av kvinnan i sin strävan efter en 

chefsbefattning kan i sin tur ses som en förklaring till att hon i färre fall än mannen lyckas ta sig 

till denna position, då hon uppfattas värdera familj och vänner (det sociala livet utanför arbetet) 

högre än arbetet i sig.  

 

5.2.2 Självkänsla 

Att kvinnor saknar en typ av självkänsla som behövs för att klara av en chefs arbetsuppgifter var 

en återkommande uppfattning bland informanterna. Detta gavs som förklaring till varför 

könsfördelningen på chefspositioner över lag ser ut som den gör. Det var även ett par informanter 

som refererade till sig själva och menade på att dem hade tagit till sig en starkare självkänsla för 

att lyckas få ett specifikt chefsjobb eller ta sig längre i sin karriär.  
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“Tjejer vågar inte lika mycket som män, de ställer högre krav på sig 

själva [...] Tjejer är mer självkritiska”. 

 

Detta citat är hämtat från en intervju där informanten definierade sig som en kvinnlig chef som 

var väldigt rak men fortfarande gillar att vara väldigt “feminin”, utseendemässigt. Hon uttryckte 

att hon gillade att klä sig feminint samt att bära smycken. 

 

“Jag får kommentarer om att jag klär mig feminint men ändå lyckas 

vara en stark företagsledare, jag utmärker mig från chefsnormen”. 

 

Detta kan man förstå som en avvikelse hos en chef, genom att se det ur Hirdmans (2003) 

teoretiska perspektiv om att kvinnor och män ses som motsatspar, samt med grund i 

uppfattningen att det finns en manlig norm i samhället där en feminin chef är en avvikelse. 

Informanten uttryckte att det var någonting avvikande i hennes handling att klä sig feminint, trots 

att hon var en chef. Detta kan då uppfattas betyda att det finns en uppfattning om hur en chef ska 

vara, och det är att kvinnliga chefer befinner sig professionellt sätt i en manlig värld, och då 

anpassar man sig till det. Detta kan förklaras med Hirdmans (2003) resonemang om att det som 

avviker från normen, som är maskulin, uppmärksammas med till exempel skratt eller förvåning 

från utomstående. Alltså avviker informanten från normen genom sitt handlande då hon mötas av 

förvåning och kommentarer om sitt utseende, vilket vidare bekräftar att normen är maskulin.  

 

Detta resultat kopplas till självkänsla då det uttrycktes att man som kvinna inte har samma 

egenskaper som män, till exempel att kvinnor inte vågar ta sig an chefsjobb i samma utsträckning 

som män. En informant uttryckte en uppfattning av att kvinnor inte uppfattade sin potential till 

fullo som deras manliga kollegor gjorde. De manliga kollegorna hade mer ett tänk av “varför inte 

jag”, medan kvinnorna drogs tillbaka av att tänka “men inte kan väl jag”. Det tidigare resultatet 

av en informant som klädde sig kvinnligt men också var chef, visar på att hon innehar egenskaper 

både av det som anses manligt där hon är chef och väldigt rak, men även det som anses kvinnligt 

där hon klädde sig feminint. Hon är alltså en avvikelse i en helhetsbild, där man ser på kvinnor i 

en manlig chefsvärld. Denna informant uttryckte att det var avvikande att hon trodde på sig själv, 
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vilket stärker uppfattningen om att kvinnor inte vågar, och att dem därmed inte kommer lyckas ta 

sig lika långt som männen i karriären. Detta stärks vidare av ett citat hämtat från en annan 

intervju:  

 

“Könsstereotyper påverkar karriärväg, kvinnor internaliserar ett 

sämre självförtroende vilket leder till att det tar längre tid att ta sig 

till en chefsposition”.  

 

Även detta citat kan förstås genom Hirdmans (1988) teori om förväntningar och föreställningar 

om män respektive kvinnor. Kvinnan har i generationer förväntats vilja ta hand om hem och barn, 

så när hon strävar efter en karriär kommer detta att bemötas som en avvikelse. Detta blir ett 

hinder, vilket i sin tur upprätthåller kvinnors längre självkänsla och gör att kvinnor inte tror på sin 

egen förmåga, i samma utsträckning som män tror på sin. Detta citat kan då förstås som att 

kvinnor, genom förväntningar och föreställningar som finns på henne, internaliserar en dålig 

självkänsla om hennes kompetens samt förmågor att klara av chefsuppdrag. Män å andra sidan 

internaliserar här istället ett gott självförtroende då de förväntas leda och offra mer tid för arbetet.  

 

5.3 Ojämställdhet 

Det andra huvudtemat är Ojämställdhet. Det utgörs av två subteman, benämnda som Respekt, 

samt Bedrifter. 

 

5.3.1 Respekt 

Respekt kan definieras som vördnaden för en individs personliga egenskaper (Svenska 

Akademien, 2015) och berör i just detta fall medarbetarnas beteenden till de kvinnliga cheferna. I 

de flesta fall förväntas medarbetare visa respekt till sina överstående. 

 

Genomgående för varje chefsintervju som utfördes under studiens gång var referenser av 

varierande grader av respekt, beroende på chefens kön. Med andra ord upplevde de kvinnliga 

cheferna att deras medarbetare ofta behandlade dem med varierande respekt, till skillnad från 

manliga chefer i likartade positioner. De upprepande mönster som kunde ses mellan intervjuerna 

var känslan av minskad respekt som kvinna. Detta yttrade sig som tydligast genom de ofta subtila 
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beteendena från medarbetarna som enligt de kvinnliga cheferna aldrig hade utförts vid en manlig 

chef. 

 

“... Då tycker min chef att jag och han ska dela assistent. Hade det 

kommit in en man hade man aldrig kommit på tanken att föreslå det. ” 

 

Här presenteras tydligt ett liknande scenario, där den kvinnliga chefen upplever att hennes 

medarbetare uttryckt en nivå av respekt som vid en manlig chef hade ansetts oacceptabel. 

Medarbetarnas ändrade beteenden beroende på chefens kön, kan ställas i relation till 

genussystemet presenterat av Hirdman (1988; Abrahamsson, 2009). Teorin— som förklarar 

våra uppfattningar och förväntningar av kön genom en socialiseringsprocess som sträcker sig 

genom flera generationer—kan även förklara chefernas bemötande hos medarbetarna. 

Samtidigt menar några av de intervjuade cheferna dock att medarbetarnas bemötande enbart 

beror på ledarens personlighet. 

 

“Jag tror mer att medarbetare ser individer och individuella 

egenskaper. [...] Jag har blivit hindrad och stoppad av kvinnor, 

särskilt starka jämnåriga kvinnor på chefsposition.“ 

 

Detta citat belyser en annan nyans av Hirdmans (1988) teori om genussystem som presenterats 

ovan. I detta fall rör det sig om en kvinna som förbiser könets påverkan, men samtidigt påstår sig 

se en skillnad i respekt gentemot hennes manliga motsvarighet till chef. En viktig aspekt för detta 

påstående är faktumet att respektvariansen mellan män och kvinnor presenteras som ett faktum, 

oavsett chefens ställningstagande till de bakomliggande faktorerna. Alla de intervjuade kvinnliga 

cheferna upplever således denna förminskade respekt, dock med varierande uppfattningar om 

uppkomsten av fenomenet. Personligheten är onekligen en faktor att ta hänsyn till, men likaså 

kan genus inverkan inte förbises, med grund i de stereotypa förväntningar som förknippas till 

respektive kön (Hirdman, 1988). De exempel som gavs på situationer där den minskade respekten 

yttrade sig som tydligast, var fall då de kvinnliga chefernas företag tidigare haft män i samma 

position som de nuvarande kvinnliga cheferna har. De nuvarande cheferna kunde då jämföra hur 

medarbetarna betett sig mot den föregående chefen mot hur de själva blir behandlade. 
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5.3.2. Bedrifter 

Bedrifter berör de fall då de kvinnliga cheferna uttryckt sig bemötas annorlunda från deras 

manliga motsvarigheter, i situationer där deras beteenden varit identiska till männen.  Ett konkret 

exempel kan utläsas hos en av de kvinnliga intervjupersonerna, som är VD för ett mediabolag 

med över 1000 anställda. Hon beskriver i intervjun hur hon i vissa fall måste anpassa sitt 

beteende för att inte framställas på fel sätt hos media, vilket för en man i hennes position aldrig 

skulle hända. Ett utmanande beteende som hos en manlig VD av ett konkurrerande bolag skulle 

beskrivas som exemplariskt, skulle hos en kvinna i många fall uppfattas som allt för vågat.  

 

“Man ifrågasätter ju inte att Fredrik Reinfeldt gick runt i röd slips, 

men när hon kommer i röd kappa, då blir folk jätteupprörda och så 

tycker man att hon sticker ut. [...] Det är mycket mer tillåtelse i den 

manliga chefs och ledarskapsvärlden att bete sig och vara. Och det 

känner man av väldigt snabbt—att man är jäkligt beskådad och att 

man kritiskt granskas i minsta detalj när man gör saker. Det manliga 

ledarskapet, det ifrågasätts ju inte. Det uppfattas ju nästan som 

naturbundet.” 

 

Den kvinnliga chefen som ansvarat för detta citat är ordförande för ett ledande fackförbund och 

uttryckte även hon en skillnad i hur kvinnliga chefer uppfattas gentemot sina manliga 

motsvarigheter. Hon menade på att kvinnor i många fall förväntas vara betydligt mjukare och 

mindre utmanande än manliga chefer, och att detta i sin tur leder till en reaktion då kvinnans 

beteende avviker från dessa förväntningar. Spektrumet för vad som anses avvikande och inte 

menar hon är betydligt smalare hos kvinnor, i jämförelse med hos män, vilket citatet speglar. 

Det givna exemplet belyser genuskontraktet presenterat av Hirdman (1988), där könsrelaterade 

förväntningar i sin tur styr vad som anses avvikande och ej hos respektive kön. Faktumet att 

samma reaktion inte hade setts vid en manlig chef kan på så sätt peka på manlighetens 

normativitet (Hirdman, 2003). 
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Samtidigt menar dock en annan informant  att man kan se både stereotypt manliga– och kvinnliga 

tendenser hos samma person. Arbetarens reaktion kan således vara resultatet av en avvikelse från 

ledarens personlighet, och med andra ord inte bero på könet per se. Detta perspektiv kan å andra 

sidan ställas mot Abrahamssons (2009) bild av genus som ett dynamiskt och ständigt förändrande 

fenomen, genom att anta att en kvinna med både “klassiskt manliga och kvinnliga” egenskaper är 

en modern form av femininitet. Med andra ord kan man argumentera för att en kvinna med 

maskulina egenskaper fortfarande kommer ses som en kvinna, och på så sätt alltid påverkas av 

könet.  

 

5.4 Stereotyper 

Det sista temat för analysen är Stereotyper. Detta tema innefattar sub-temana “Män är raka” 

och “Kvinnor är mjuka”. Resultaten kommer att skrivas under samma rubrik då det ger större 

mening åt respektive subtema genom en parallell jämförelse samt analys av de två.  

 

5.4.1 Män är raka, kvinnor är mjuka 

Under intervjuerna uppkom regelbundet åsikter om hur män respektive kvinnor är i 

arbetsorganisationer. Informanterna ville inte gärna uttala sig i termer av kön, men att tolka av 

transkriberingarna så finns det uppfattningar om respektive köns prestationsförmåga inom arbete, 

vilket kan förstås som nedärvda uppfattningar av hur respektive kön bör vara (Hirdman, 1988; 

Abrahamsson, 2009). I övervägande fall ansågs män vara mer okomplicerade, raka på sak och 

tydliga med vad de vill åstadkomma med sitt ledarskap. En informant som hade en manlig 

kollega uttryckte att de arbetsroller som de båda hade var uppdelade, mannen var av mer rak 

ledartyp. En annan informant menade att hon inte ser män respektive kvinnor i ledarskap, utan 

har ett individperspektiv på ledarskap. Vidare menar samma informant att hon upplever män som 

enklare och tydligare vid beslutsfattande och att hon därför även definierar sig mer med sina 

manliga kollegor. Detta resultat går i linje med det Hirdman (2003) menar är grunden till de 

stereotyper som vi idag kan se. Denna tvetydighet i informantens svar; att hon inte ser kön i 

ledarskap men sedan bekräftar de övergripande stereotypt manliga egenskaperna, kan grunda sig i 

en tvingande kraft att ingå och förstå de könsstereotyper som råder. Abrahamsson (2009) menar 

att könsstukturer inte är någonting som vi väljer att delta i, det är någonting som styr hela 

samhället och verkar i vårt arbetes struktur. Viljan att inte se kön i ledarskap är en medvetenhet 
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hos denna informant, men att hon fortfarande faktiskt kan göra en distinktion mellan hur kvinnor 

“är” samt hur män “är” som ledare tyder på att dessa könsstereotyper är internaliserade i hennes 

sätt att tänka på kön och ledarskap. 

 

Uppfattningen av män som effektiva chefer som är handlingsorienterade styrks av följande citat 

hämtat från en av intervjuerna:  

 

“Kvinnor diskuterar mer fram och tillbaka, de vill ha med sig alla, 

medan män kanske är mer “nu kör vi”.  

 

Detta citat presenterar en uppfattning om att kvinnor inte är lika tydliga eller säkra på vad de 

anser vara rätt väg att gå. Män å andra sidan är säkra på sin sak och vill få saker att hända.  

 

Kvinnliga chefer framställs av informanterna som mer lyhörda, människoorienterade ledare. En 

informant sa att kvinnliga stereotyper inom chefskap yttrar sig i förmågor som att kunna ta emot 

och släppa in medarbetare som behöver hjälp. En annan informant menade att kvinnliga chefer 

inte är lika raka som manliga chefer och inte tar sin position för given, som en manlig kollega 

kanske gör. Inom ramen för kvinnliga attribut inom ledarskap menar en informant att kvinnor är 

mer benägna att diskutera beslut fram och tillbaka. Detta kan ses som en mindre 

handlingsorienterad chef, i förhållande till den effektiva manliga chefen som tar snabba beslut. 

Vid frågan om vilka ledaregenskaper man ser som goda egenskaper att ha som chef uppkommer 

ett antal olika; en informant menade att det är viktigt att anpassa sitt ledarskap till situationen. En 

annan informant tyckte att öppenhet, kreativitet och en förmåga att få med sig gruppen var 

viktiga egenskaper att ha vid ledarskap. Dessa egenskaper kan kopplas till de egenskaper som 

enligt majoriteten av informanterna uppfattades som feminina. Detta visar att de “feminina” 

egenskaper så som att bry sig om sina medarbetare, kunna lyssna och ta in problem och få mig 

sig alla ses som värdefulla ledaregenskaper. 

 

Dessa uppfattningar om kön kan förstås med grund i Abrahamssons (2009) resonemang om 

könsstereotyper som en oundviklig socialiserande regel i vårt samhälle. Informanterna uttrycker 

en ovilja att tala i termer av kön, men trots detta framkommer uppfattningar som tydligt kan 
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relateras till de manliga– respektive kvinnliga könsstereotyperna (Hirdman, 2003). Abrahamsson 

(2009) menar att dessa uppfattningar och normer är relativt stabila och ingenting vi kan välja att 

delta i när det passar oss, trots att de är resultatet av socialisering och inte biologiskt grundade. 

Stereotyperna präntas in i oss av samhället och på så sätt reproduceras de traditionella 

könsstereotyperna som verkar över generationer. Hirdman (2003) ser på dessa uppfattningar som 

nedärvda förståelser för hur respektive kön ska uppföra sig samt vilka förväntningar man kan ha 

på dem. 

 

5.6 Sammanfattning  

Gemensamt för alla teman är att de alla kan kopplas till faktorer på samhällsnivå. Med andra ord 

har informanterna gjort sitt bästa för att förklara deras upplevelser som kvinnliga chefer i 

arbetslivet– och har alla på något sätt fokuserat på bakomliggande sociala faktorer. Fostran berör 

det långsiktiga formandet av cheferna personligheter, där subteman Självkänsla och Uppoffringar 

pekar på de faktorer som informanterna beskrivit som viktiga för att förklara situationen 

kvinnliga ledare befinner sig i. Uppfostran kan därefter kopplas till det andra temat, 

Ojämställdhet, genom att utgå från att män och kvinnor fostras på olika sätt. Inom detta tema 

presenteras informanternas upplevelser av att ha behandlats annorlunda från män i liknande 

positioner. Temat bryts ner i delteman, nämligen Respekt och Bedrifter, och dessa kan ses som 

utgrenande former av ojämställdhet. Medan Bedrifter berör direkta responser till informanternas 

beteenden, hänvisar Respekt snarare till medarbetarnas vördnad till informanternas positioner 

som chefer. Stereotyper, som är det tredje temat, är av en mer bakomliggande karaktär. 

Informanterna hänvisade genomgående för hela intervjun till könsrelaterade stereotyper, och det 

mönster som tydligt kunde utmärkas var uppfattningen av män som raka– och kvinnor som mer 

mjuka. Informanternas syn på könsstereotypernas vikt varierade, men svaren var av stor vikt för 

att ge en förståelse för deras ställningstagande, inom ramarna för våra andra teman. 

 

Varje temas uppgift är slutligen att skapa struktur, för att på ett enklare sätt kunna besvara 

studiens syfte: att undersöka kvinnliga chefers perspektiv på ledarskap, samt om det bär drag av 

egenskaper som anses maskulina. Varje presenterat tema ger utökad kontext till att förstå vad 

informanterna anser vara maskulinitet och ledarskap, trots att de inte uttryckligen berör dessa 

fenomen.  
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6. Diskussion 

I följande avsnitt kommer studiens resultat att summeras samt diskuteras. Även reflektioner kring 
genomförandet av studien, samt förslag till framtida forskning kommer att presenteras. 
 
6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka kvinnliga chefers perspektiv på ledarskap, samt 

om det bär drag av egenskaper som anses maskulina. Detta valdes att testas genom 

frågeställningarna “Vad anser de kvinnliga cheferna är maskulina drag inom chefspositioner?” 

samt “Vilka maskulina drag bör man som kvinnlig chef ha, anser de kvinnliga cheferna?”. 

Studiens resultat visar att det finns en underliggande– och till viss del omedveten, samt oönskad 

förståelse för att många “typiskt” manliga egenskaper förknippas med ledarskap. Samtidigt 

framgår det dock även att egenskaper som framstår som kvinnliga ses som viktiga för att utöva 

ledarskap; vi ser således ett mönster av ovilja att tala om chefskap och ledarskap i förhållande till 

kön. Majoriteten av informanterna uttryckte att de inte såg på chefskap utifrån termer av 

“manligt” och “kvinnligt”, men vidare under intervjuernas gång framkom uppfattningar om 

ledarskap som ett fenomen som ser olika ut hos kvinnor än hos män. Detta var fallet för i stort 

sätt alla informanter, vilket pekar på att alla de kvinnliga ledare som intervjuats i stort sätt 

uppmärksammar existensen av könsrelaterade mönster. Medan en del öppet– och i hög grad 

upplevt att deras kön påverkat deras karriärer, kunde andra informanter mena på att deras kön 

haft liten relevans i jämförelse med deras personlighets inverkan. Ett mönster som kunde utläsas 

var att de kvinnor som i hög grad ansåg att könet har påverkat deras karriärer också associerade 

sig med glastaket presenterat i tidigare avsnitt (Baxter & Olin Wright, 2000; Löfström, 2012; 

Wirth, 2001). De talade generellt om motstånd och svårigheter som svar till frågor som berörde 

chefskap specifikt som kvinna. I kontrast till detta var de informanter som inte ansåg att könet 

spelat stor roll för deras karriärer mer benägna att se fördelarna. I vissa aspekter förknippade 

denna grupp sig mer med egenskaper som de ansåg vara stereotypt maskulina, exempelvis genom 

en mer rak ledarstil. I linje med Abrahamsson (2009) är det dock viktigt att inte förbise att de 

egenskaper som anses maskulina är en social konstruktion och således inte behöver  

 

Informanterna definierade manliga egenskaper så som stereotyperna ser ut i vårt samhälle. I 

likhet med Itulua-Abumere (2013) visar studiens resultat att det finns en uppfattning, som baseras 

på de grundläggande manliga normerna (Hirdman, 2003), om att manliga egenskaper, och 
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därigenom manliga kvinnor samt män är bättre lämpade för chefspositioner än typiskt feminina 

kvinnor. Samtidigt visade dock en grupp informanter på motstridiga tendenser, då de inte alls 

ansåg att feminina– eller maskulina stereotyper hade stor betydelse för  chefsrollen. Istället ansåg 

de att individens personlighetsdrag är den huvudsakliga avgörande faktorn för hur chefen bemöts. 

Även om könet i sig inte påverkar chefernas bemötande kan man dock argumentera för att 

personligheten konstruerats genom  socialiseringsprocesser, och därmed också genussystemet 

som präglar vårt samhälle (Hirdman, 2003). Således kan man—oavsett ställningstagande i denna 

fråga—konstatera att kön i någon grad har betydelse för hur chefer bemöts. Att inte 

uppmärksamma könets betydelse för ledarskap skulle enligt Hammarén och Johansson (2014) 

vara i linje med de informella manliga nätverk som speglas inom dagens chefspositioner.  

 

6.2 Bidrag och genomförande  

Då denna studie behandlar ett ämne som för vissa uppfattas som känsligt och svårt att ta på, 

valdes en kvalitativ metod. Detta beslut grundar sig i uppfattningen om att vi genom interaktion 

med informanterna kunde tydliggöra vårt syfte av att endast ta del av spontana tankar och 

funderingar kring ämnet kön och ledarskap. Många informanter uppfattades som obekväma av 

tanken att vi som intervjuare skulle döma dem på grund av deras intervjusvar. Detta klargjordes 

inte vara syftet och att inga värdering skulle läggas i svaren, upprepades flera gånger för att 

säkerställa informanterna om att ingenting de säger under intervjun kommer att värderas som 

“bra” eller “dåligt”.  

 

Att använda en kvalitativ ansats för en studie inom detta område hade självklart varit ett 

alternativ, men eftersom att öppna frågor samt följdfrågor var av intresse i denna studie skulle 

öppna enkätsvar försvåra- samt fördröja tolkningsprocessen. Fördelen med en kvalitativ studie 

hade dock varit att vi kunde nå ut till fler chefer på kortare tid, men här fanns en tveksamhet 

kring ifall det hade varit lätt att få cheferna att ta sig tid att besvara enkäten i tid eller om detta 

skulle vara ett hinder i denna studie. En intervju görs under ett tillfälle med både intervjuare samt 

informant närvarande, detta gör således att det blir svårare för informanten att under intervjun 

lägga tid på annat arbete som tar fokus från intervjun. En enkät kan däremot tas emot och läggas 

åt sidan i några veckor innan den potentiella informanten känner att hon har tid att besvara den. 

Med grund i dessa reflektioner ansågs en kvalitativ intervju vara den bästa metoden för vårt syfte.  
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Under intervjuerna har antal intervjuare varierat från en till två st. Detta grundar sig i reflektioner 

kring vår påverkan på informantens uppfattning av intervjun samt dennes svar. Vi ansåg att 

informanten skulle känna mindre press om det endast närvarade en intervjuare under 

intervjutillfället. Anledningen till att vi under första samt en av de sista intervjuerna deltog båda 

två var att vi ville säkerställa att intervjuerna skulle gå till på samma sätt samt för att skapa 

förståelse kring hur den andra intervjuaren ställde följdfrågor och förstod informantens svar. 

Detta ansågs bidra med kvalitetssäkring till studiens helhet och resultat. Vi anser oss bidra till 

forskningsområdet på ett kvalitetssäkrat sätt genom den höga transparens i metodavsnittet samt 

tydligheten i hur resultatet har tolkats i förhållande till det teoretiska perspektivet.  

 

Sammanfattningsvis tycker vi oss se en tendens av att det som de kvinnliga ledarna uppfattar som 

ledarskap bär drag av stereotypt maskulina egenskaper. Vi har sett ett mönster av 

könsstereotypers inverkan på de kvinnliga ledarna som deltagit i studien, där könsstereotyper är 

en så invand struktur hos många. Trots att alla informanter uttryckte att en medvetenhet kring 

könsstereotyper inom chefskap ansåg de att detta inte var någonting som nödvändigtvis stjälpt 

dem i deras karriärer. Tilläggas bör att dessa stereotypt maskulina egenskaperna vi tycks kunna 

utgöra i vårt material kanske börjar bli “neutrala” ledaregenskaper, som nu och framåt mer och 

mer kommer att anammas av både män och kvinnor inom chefskap. Frågan kring hur 

könsfördelningen kommer att se ut i framtiden återstår obesvarad, men medvetenheten kring 

orättvisorna finns. 

 

6.3 Framtida forskning 

I och med vår studies resultat kan vi se mönster i hur dessa kvinnliga cheferna uppfattar 

maskulinitet i ledarskap. Detta resultat ger oss dock endast en del av bilden. Den andra delen 

skulle vara att undersöka huruvida män uppfattar manliga egenskaper samt maskulinitet inom 

ledarskap i samma utsträckning som kvinnliga chefer gör. Göransson (2003) menar att man som 

del av ett nätverk inte har samma förmåga att se de strukturer som påverkar detta nätverk. Detta, 

menar hen, är dock någonting som de utomstående från nätverket kan se. Genom att studera hur 

män ser på maskulinitet i ledarskap skulle kunna pröva denna teori, samt jämföra resultaten med 

denna studie där endast kvinnliga ledare intervjuats.  
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En annan möjlighet är att inrikta sig på specifika branscher för att se om uppfattningar och 

stereotyper skiljer sig beroende på vad man jobbar med. Här skulle man kunna göra en 

jämförande studie av chefer inom kvinnodominerade- samt mansdominerande yrken.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide 

Teman: Bakgrund, Det goda ledarskapet, Könsmärkta egenskaper, Könsstereotyper. 
 
Bakgrundsfrågor 
● Har du en examen på universitetsnivå? 
● Vill du berätta lite om din utbildning? 
● Vad är din formella beteckning på din arbetsplats? 

 
Det goda ledarskapet 
● Hur skulle du definiera gott ledarskap med några meningar? 
● Tror du att könet hos en ledare påverkar medarbetarnas uppfattning av dennes 

ledaregenskaper? 
 
Könsmärkta egenskaper 
● Finns det några ledaregenskaper som du kan härleda till maskulina respektive 

feminina könsstereotyper? 
● Anser du att du själv har anammat några maskulina egenskaper för att ta dig till 

din nuvarande position? 
 
Könsstereotyper 
● Vilka könsstereotyper kan du se inom chefskap? 

Kan du ge några exempel? (anonyma) 
(sammanfatta svaret på frågan, avstämma med informant- förstått rätt?) 

● Ser du att könsstereotyper bland chefer är ett faktum på din arbetsplats? 
På vilket sätt, har du något konkret exempel? 

● Känner du att du någon gång hämmats av dessa könsstereotyper i din roll som chef? 
Vill du berätta lite mer om det? 

● Upplever du att könsstereotyper har påverkat hur snabbt du tagit dig till din 
nuvarande befattning som X?  
Om ja- på vilket sätt? 

● Upplever du att det finns könsbaserade grupperingar på din arbetsplats?  
Om ja- på vilket sätt och hur märker du av dem? (exempel? Sammanfatta svaret, förstårr 

rätt?) 
 
Avslut 
● Finns det någonting mer du skulle vilja tillägga innan vi avslutar? 

 Tack för din tid! 
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8.2 Bilaga 2: Intervjuförfrågan 

 
Hej XXX! 
 
Markus Jones-Quartey och Liza Winrow heter vi och studerar för tillfället vår sista termin på 
beteendevetarprogrammet i Uppsala. Vi fick höra om ditt arbete hos XXX genom XXX. 
 
Anledningen till att vi kontaktar dig är för att höra om du har möjlighet att ställa upp på en kort 
intervju, antingen denna– eller nästa vecka, som en del av vår kandidatuppsats. Vi undersöker 
kvinnliga ledares uppfattningar och åsikter om maskulinitet inom ledarskap, och det vore oerhört 
intressant att ha dig som en av våra informanter. 
 
Vi inkluderar förslag på tider här nedan, men som studenter är vi väldigt flexibla; så känn dig fri 
att föreslå en annan tid om du ser en optimal lucka i din kalender. 
 
Tider (v. XX): 
XX 
XX 
 
XX 
XX 
 
Vänliga hälsningar, 
Markus Jones-Quartey 
Liza Winrow 
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8.3 Bilaga 3: Samtyckesformulär 
  
  
Uppsala universitet 
  
Student xxxx 
              
Till berörda deltagare 
  
Medgivande för deltagande i en studie om …. 
  
Projekt 
Arbetet har som övergripande syfte att undersöka …. 
  
Metod 
Undersökningen kommer att bestå av intervjuer (XXXXX) som kommer att genomföras och 
därefter analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används 
kommer det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de 
enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer. 
  
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 
seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 
personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och 
andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och 
under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204). 
  
Medgivande: 
Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet i 
undersökningen. 
  
Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under 
intervjun avbryta sin medverkan. 

□               Jag vill medverka i studien. 

□               Jag vill inte medverka i studien. 
  

Datum          __________________________________________ 
Underskrift      ___________________________________________________ 
 
 


