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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till alla inspirerande kvinnor som ställt upp och medverkat i denna 

studie, genom att dessa kvinnor har delat med sig av sina upplevelser som chefer har vi nått 

en större förståelse. Utan er medverkan hade denna studie inte varit möjlig!  

 

Vi vill även tacka vår mycket tålmodiga handledare Henrik Fürst, för att han hjälpt oss under 

studiens gång med att spetsa vår frågeställning, hitta relevant litteratur, och vidhålla 

performativitetsteorin vilket har tagit vår förståelse till nya höjder.  

 

Tack! 

 

Bianca Evans och Johanna Humlehagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Sammanfattning 
Detta är en hermeneutisk studie som undersöker kvinnliga chefers upplevelser av sitt 

yrkesidentitetsskapande i den manligt präglade chefspositionen. Den hermeneutiska ansatsen 

har hjälpt oss att nå en djupare förståelse kring detta. Förståelse nås genom djupgående 

intervjuer med kvinnor i chefspositioner som fokuserat på deras upplevelser i 

chefspositionen. För att nå förståelse på en högre abstraktionsnivå har vi använt 

performativitetsteorin, som beskriver hur människor genom handlingar gör kön. Till hjälp i 

studien har vi har använt oss av litteratur, tidigare forskning och informanternas berättelser 

för att få en bredare bild av fenomenet. Vi vill med denna studie främja kvinnligt chefskap, 

vilket kan bidra till ett mer jämställt näringsliv. Det finns en kunskapslucka kring hur kvinnor 

i chefsposition skapar sin yrkesidentitet som vi avser att fylla. 

Studiens resultat visar att kvinnorna skapar sin yrkesidentitet genom att balansera de 

förväntningar som finns på dem som kvinnor och som chefer. För att kvinnorna inte ska tappa 

sin respekt som chefer eller sitt godkännande som kvinnor av omgivningen. Denna balans 

innebär en performativ handling, de gör sin kvinnlighet i förhållande till chefspositionen. 

Samtidigt gör de chefskap på ett nytt icke traditionellt sätt. Det som skiljer resultatet med 

tidigare forskningen är dess unika sätt att tolka resultatet genom performativitetsteorin, samt 

upptäckten av denna balans mellan kvinnlighet och chefspositionen. 

 

Nyckelord: Butler, Chefskap, Genus, Hermeneutik, Kvinnor, Kön, Performativitetsteorin, 

Yrkesidentitet 
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Introduktion och bakgrund 
Näringslivet i Sverige präglas av en stor underrepresentation av kvinnor i chefspositioner, 

och det visar sig främst i den privata sektorn där mer än dubbelt så många män innehar 

chefspositioner (SCB, 2015a). Detta får konsekvenser för näringslivet som går miste om 

kompetenser och erfarenheter. Att kvinnor har hög kompetens visar sig bland annat i det 

faktum att det är fler kvinnor än män som har en akademisk utbildning (SCB, 2014).  

Förr var det mannen som var den ekonomiska försörjaren för familjen och kvinnornas 

uppgift var att ta hand om barn och hushåll. Sedan 1970-talet har allt fler kvinnor tagit plats 

på arbetsmarknaden, och idag arbetar ungefär lika många män som kvinnor (Ekonomifakta, 

2016). Det vi i vår studie syftar till när vi använder begreppet chef är en yrkesposition som 

innefattar personalansvar, lönesättningar och medarbetarsamtal, alltså både verksamhets- 

samt personalansvar (Konsultakademin i Norden, n.d.). 

 

Förändringar som främjat kvinnor 

Sedan 1970-talet har många normer och regler förändrat synen på vad som anses vara 

manligt och kvinnligt, samt vilka rättigheter man har som både man och kvinna till det bättre. 

Den politiska jämställdhetsdebatten har i vissa fall lett till beslut som sedan har lagstadgats 

för att främja kvinnans ställning i samhället. Detta är en typ av förändring som bidragit till att 

kvinnor kunnat ta mer plats på arbetsmarknaden, och ha bättre möjligheter att göra karriär. 

Ett exempel på en lag av detta slag är jämställdhetslagen som lagstadgades 1991, och den tar 

bland annat upp könsaspekten av jämlikhet på arbetsplatser.  

 
“Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- 

och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet)” (Sveriges 

riksdag, 1991)  

 

Ytterligare ett exempel på en förändring i form av en lagändring är lagen om föräldraledighet 

som säger:  

 
“En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag” (Sveriges 

riksdag 1995) 

 

Lagen är även specificerad för kvinnor och det finns ett särskilt avsnitt i den som heter 

Mammaledighet vilket säger att man som kvinna har rätt att vara helt ledig i samband med 

födsel och amning av barn. Denna lag har gjort det möjligt för kvinnor att behålla sina 

arbeten trots att de föder barn, och måste vara lediga från arbetsplatsen en längre period. 

Detta leder i hög grad till en förbättrad ställning för kvinnor eftersom det är kvinnan som 

historiskt sett har varit mest ansvariga för att ta hand om barn. Även idag är det vanligare att 

som moder ta ut en längre föräldraledighet än fadern. Kvinnor står enligt Statistiska 

centralbyrån (2016) för 82 % av alla utbetalade föräldrapenningdagar och män endast för 18 

%.  

 

I dagens Sverige ses både mannen och kvinnan i ett heterosexuellt förhållande som 

ekonomiska försörjare för familjen. Det visar sig i statistiken där det idag är ungefär lika 

många män som kvinnor som arbetar i Sverige. Sedan 1970-talet har alltså synen på vad som 

anses vara manliga och kvinnliga uppgifter till viss del reviderats, vilket bland annat syns på 

arbetsmarknaden. Det har även skett en del förändringar i normer mot en mer jämställd 

fördelning mellan könen, och ett exempel på detta är det obetalda hushållsarbetet. Enligt 
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Statistiska centralbyrån (Molén, 2012) stod kvinnor år 1990 för cirka 63 % av alla sysslor i 

hemmet som att städa och laga mat, medan siffran år 2010 har jämnats ut till 56 %.  

Trots dessa förändringar har vissa av de traditionella rollerna varit svåra att rucka på, och 

lever delvis kvar. Förändringar såsom lagändringar, och sociala förändringar vad gäller synen 

på vad som anses manligt och kvinnligt, har till viss del lett till ett främjande och förhöjande 

av kvinnors ställning i samhället. Till viss del har detta gett effekt i näringslivet, men 

statistiken ovan gällande den mycket ojämna fördelningen av föräldraledighet visar att en 

förändring i lagar och regler inte alltid förändrar traditioner och normer.  

 

Kvinnors underrepresentation som chefer 

Dessa förändringar har ännu inte lett till ett fullständigt jämställt samhälle som bland annat 

visar sig bland chefspositioner. Där rådet det fortfarande en ojämlikhet, då kvinnors 

kompetens som chef fortfarande inte värderas lika högt som mäns. Det råder en ojämn 

fördelning mellan könen på chefspositioner och enligt statistik är endast 35 procent av alla 

chefer kvinnor. En fullständig jämlik fördelning på arbetsmarknaden tycks inte ske förrän år 

2031, och om man enbart ser till den privata sektorn tycks det inte bli jämnt fördelat mellan 

könen förrän år 2065. Fördelningen mellan könen blir allt mer ojämna desto högre 

chefspositioner det gäller, och endast en av tio VD:ar är kvinnor i Sverige idag (Skagerlind, 

2015).  

 

Den främsta orsaken till kvinnors underrepresentation i chefspositioner i det svenska 

näringslivet har sin grund i historien. Historiskt sätt har kvinnor alltid har haft en lägre 

ställning än män, vilket än idag speglar sig i bland annat i näringslivet. Ett exempel på detta 

är föreställningen om kvinnors egenskaper som exempelvis emotionella, och anses därför 

inte lika kompetenta som män, vilka tillskrivs egenskaper som intelligens. Detta är någonting 

tidigare forskning konstaterat och kommer redogöras för nedan i avsnittet om tidigare 

forskning. En annan aspekt av detta är det faktum att män i högre grad söker sig till 

chefspositioner, som gör att de också har en större chans att också få dessa positioner. 

(Nylund, 2014) Denna ojämlikhet får konsekvenser för kvinnor som inte ges samma 

möjligheter att avancera i arbetslivet, och även konsekvenser i näringslivet där bästa möjliga 

kompetens inte tas tillvara på. Det kan tänkas bli problematiskt för kvinnor att skapa en 

yrkesidentitet inom chefspositionen då den är förankrad i manlighet. Frågan är hur kvinnorna 

skapar sin yrkesidentitet i en position som inte sammanfaller med den stereotypa bilden av 

kvinnor, vilket redogörs för i avsnittet tidigare forskning.  

 

Det har bedrivits mycket forskning kring kvinnor i chefspositionen och kvinnligt chefskap. I 

vår uppsats argumenterar vi för att man kan studera detta välstuderade fenomen genom 

Butlers performativitetsteori, vilket inte tidigare gjorts. Tidigare forskning har visat att 

många kvinnor i chefspositioner anammar manliga egenskaper, att kvinnor i chefspositioner 

som beter sig typiskt “kvinnligt” får ett sämre bemötande, att kvinnor har svårare att nå 

chefspositioner än män och att kvinnor möter mer motstånd när de väl är i en chefsposition. 

Tidigare forskning har däremot inte tittat på hur kvinnor skapar sin yrkesidentitet i en 

position som är manligt präglad, och som inte sammanfaller med den stereotypa bilden av 

kvinnlighet och hur de därmed gör chefskap. Därför har vi valt att studera detta i vår uppsats 

med hjälp av performativitetsteorin som handlar om hur vi gör kön, vilket gör vår uppsats 

unik.  
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Syfte & frågeställning 
Med dessa fakta som bakgrund vill vi tolka och förstå hur kvinnliga chefer upplever sitt 

yrkesidentitetskapande. Vi vill få en fördjupad förståelse av hur dessa kvinnor skapar sin 

yrkesidentitet i förhållande till deras yrkesposition både medvetet och omedvetet, i en 

traditionellt sätt manligt präglad position. Det har tidigare gjorts en mängd forskning som 

konstaterar att det finns en ojämlikhet mellan män och kvinnors möjligheter att nå en 

chefsposition.  Vi vill med denna studie förstå kvinnornas upplevelser av sitt 

yrkesidentitetsskapande i den traditionellt manligt präglade chefspositionen. Vi kommer i 

studien ha fokus på hur kvinnorna skapar en identitet i förhållande till sin chefsroll. Vår 

studie kan bidra med en större förståelse och en större medvetenhet gällande kvinnor i 

chefspositioner. Med en vidare medvetenhet kan vår inställning till chefspositionen 

förändras, som i sin tur kan leda till ett främjande av och för kvinnliga chefer. Detta kan i sin 

tur gynna både det svenska näringslivet samt kvinnornas ställning i samhället.  

 

Disposition  
I uppsatsens början ger vi en övergripande bild av kvinnors ställning i arbetslivet där kvinnor 

är underrepresenterade. Vi har gjort en historisk tillbakablick där vi sett att normer och regler 

har förändrats, och detta genom bland annat lagförändringar. Dessa förändringar har till viss 

del lett till att kvinnans ställning i näringslivet förbättrats. Det finns däremot en del gamla 

värderingar och traditioner som lever kvar vilket begränsar kvinnor i chefspositioner. Utifrån 

detta har vi formulerat en problemformulering och skapat ett syfte för uppsatsen, som avser 

att undersöka hur kvinnor i chefsposition upplever sitt yrkesidentitetsskapande. För att få en 

bredare grund om området har vi tagit del av tidigare forskning som vi har tematiserat. För 

att kunna uppnå syftet med studien har vi tagit hjälp av Butlers performativitetsteori som 

redovisas i avsnittet “Teoretisk utgångspunkt”. Den metod vi har valt att använda är den 

hermeneutiska ansatsen vars grund består i att tolka, förstå och veta. I metodavsnittet 

redogörs metodens grundantaganden och hur vi har använt oss av den genom studiens gång. 

Efter detta redogör vi för vårt resultat vilket gjorts i olika tolkningsfaser i enlighet med den 

hermeneutiska spiralen. Avslutningsvis diskuteras resultatet i relation till uppsatsens olika 

delar och förslag till vidare forskning presenteras. 

 

Tidigare forskning 
För att få en bredare bild av vårt forskningsområde har vi tagit del av en rad olika artiklar och 

avhandlingar som har olika infallsvinklar på chefskap varav många med fokus på kvinnor. 

För att få en så bred bild som möjligt av vårt forskningsområde har vi även tagit del av 

tidigare forskning som tar upp andra aspekter än just kvinnor i chefsposition. I den forskning 

vi tagit del av finner vi främst fokus på möjliggörandet av kvinnor som chefer samt det 

motstånd de möter. Däremot finner vi en kunskapslucka gällande kvinnor i chefspositioners 

upplevelser av att inta en identitet som överensstämmer med en position men som inte 

sammanfaller med vad som anses kvinnligt, och det kommer denna studie fokusera på. Vi 

vill alltså ta reda på hur kvinnor hanterar och gör detta skapande av sin identitet i denna 

yrkesposition som tidigare forskning tycks sakna. Det som skiljer denna studie ifrån den 

tidigare forskning som vi tagit del av är hur vi med hjälp av performativitetsteorin tittar på 

hur kvinnor i chefsposition gör för att skapa en yrkesidentitet där både kön och position tas i 

beaktning.  
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Utifrån de elva tidigare forskningar vi tagit del av har vi kunnat utkristallisera en rad teman 

som återkommit i dessa studier, och som är relevanta för vårt forskningsområde. Dessa 

teman har hjälpt oss att få en bredare bild av vårt forskningsområde. De teman vi funnit 

relevanta är: Det manliga chefsidealet och stereotypa bilder av kvinnor i relation till 

chefskap. 

 

Tillvägagångssätt 

För att finna den tidigare forskningen som är av relevans för vår studie har vi använt oss av 

databaserna DiVA och ProQuest. Vi har använt oss av sökorden: sexual inequality AND 

leadership, chef, identitet, organisation och genus. Samtliga artiklar är peer reviewed eller 

bibliografiskt granskade för att öka dess vetenskaplighet. I havet av alla artiklar inom ämnet 

valde vi ut de som vi fann av störst relevans för vår studie. Många studier var mycket 

specifika mot ett visst område, till exempel när vi sökte en studie om genus fann vi bland 

annat en som riktade sig mot hur genus framställs i skyltfönster. Det är för oss som studerar 

kvinnor i chefspositioner, inte av lika stor relevans som en studie med fokus på arbetsplatser. 

Vi har försökt att få med ett stort spann av studier med olika fokusområden så som identitet, 

genus och chefskap. Vi har i vår studie valt att fokusera på de svenska förhållandena och 

därför är majoriteten av den tidigare forskningen som presenteras nedan studier genomförda i 

Sverige. Detta är ett aktivt beslut eftersom jämställdheten i världen skiftar mycket. Vi finner 

ett större intresse att fokusera på forskning gjord i Sverige då det är kvinnor i chefspositioner 

i Sverige vår studie berör. Däremot har vi använt två internationella studier för att ändå få en 

bild av hur fenomenet ser ut i andra delar av världen, vilka tenderar att ha liknande 

beröringspunkter och resultat som studier i Sverige. 

 

Det manliga chefsidealet 

Den tidigare forskningen som vi tagit del av visar tydligt att män är utgångspunkten för 

chefsidealet. När både män och kvinnor talar om chefskap refererar de till egenskaper som de 

också ser som manliga egenskaper såsom att vara hård, beslutsam och rationell. I och med att 

chefspositionen förknippas med typiskt “manliga” egenskaper känner kvinnorna ofta att de 

måste anamma dessa och skala ner sina “kvinnliga” egenskaper för att vinna respekt i sitt 

chefskap. Många kvinnor menar också att de har svårt att nå chefspositioner just för att detta 

anses vara ett “manligt” yrke, där “kvinnliga” egenskaper nedvärderas. Detta är av relevans 

eftersom identitetsskapande i chefspositionen står i fokus i vår studie som påverkas av hur 

andra människor ser på och behandlar en. Butler menar att vi svarar på omgivningens 

förväntningar genom att leva upp till dessa och göra det förväntningar kräver. Om mannen 

ses som det ideala för att vara chef, kan denna identitet komma att vara svårare att anamma 

för en kvinna. Nedan redovisar vi mer djupgående om vad den tidigare forskningen sagt som 

gjort att vi funnit detta tema.  

 

Studien “Kvinnodominerad ledning i mansdominerade branscher” skriven av Aurelius och 

Niklasson (2006, 2006, s. 16)  kommer fram till att den ideala ledaren förknippas med vad 

som anses som manliga egenskaper, som till exempel auktoritär och beslutsam. 

Genomgående för denna studie är att mannen tillskrivs egenskaper som anses mer attraktiva 

för en chef än de egenskaper som kvinnorna tillskrivs. Detta bidrar till att mannen blir 

normen för vad som anses bra egenskaper för en chef, medan kvinnorna förknippas med 

mindre attraktiva egenskaper såsom omvårdnad. (Aurelius, Niklasson, 2006, s.18)  

 

Eftersom manliga egenskaper är normen för vad en bra ledare är, anammar många kvinnor i 

ledarpositioner “manliga” egenskaper för att respekteras som chefer. Studien “kvinnlig chef i 
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mansdominerat yrke” skriven av Ringvall Sjöberger (2015, s. 17) visar just detta. Kvinnorna 

i denna studie berättar att de upplever ett tvång att anpassa sig efter egenskaper som män 

besitter, eftersom dessa egenskaper förknippas med att vara en bra chef. Detta menade de att 

dem behövde göra för att kunna vinna respekt i sitt chefskap. Kvinnorna menar att de måste 

anamma manliga egenskaper som till exempel att vara raka och tydliga för att få respekt som 

chef (Ringvall Sjöberger, 2015, s. 20).  Även Nielsen och Obreykovs studie “Att visa att man 

duger - en etnografisk studie om unga kvinnliga chefer” (2015, s. 29) beskriver detta. I denna 

studie beskrivs de kvinnliga chefernas beteenden som typiskt “manliga”, de är hårda, logiska 

och förklarande och inte förstående och ödmjuka, vilket anses vara typiskt “kvinnliga” 

egenskaper. Detta påvisar att kvinnliga chefer ofta anammar vad som anses vara typiskt 

“manliga” egenskaper för att passa in i rollen som chef.  

 

Även studien “Karriärstrategier - en studie om vilka strategier som används av kvinnor och 

män för att nå en framgångsrik karriär” av Larsson och Magnusson (2008, s. 23-24) visar att 

kvinnor för att avancera i karriären måste anpassa sig efter de egenskaper som förknippas 

med chefspositionen. Denna position menar studien är förknippad med typiskt manliga 

egenskaper, och kvinnor måste för att accepteras anpassa sig efter dessa normer. Studien 

förtydligar sin ståndpunkt vad gäller att kvinnor och män inte biologiskt föds till mer eller 

mindre anpassade för chefsrollen. Studien betonar att kvinnor och män uppfostras på olika 

sätt och att män är de som innehar flest chefspositioner, och därmed är de som format 

chefsrollen. En roll som kvinnor vilka har formats och uppfostras på ett annorlunda sätt har 

svårare att identifiera sig med än män.  

 

En studie motsatte sig till viss del den övriga forskningen, studien “Vem ska chefa var? 

Önskvärda ledarskapsbeteenden som förklaring till könsfördelningen på chefspositioner i 

privat och offentlig sektor” skriven av Andreasdotter och Lindquist (2016, s. 50) som visar 

att inom den offentliga sektorn föredras en “kvinnlig” ledarskapsstil framför en “manlig”. 

Detta visar sig även i den privata sektorn där de ledarskapsstilar som förknippas med kvinnor 

föredras gentemot de ledarskapsstilar som förknippas med män (Andreasdotter & Lindquist, 

2016, s.59). Det som denna studie däremot inte visar är hur det är i praktiken då de enbart 

undersökt vad människor i teorin föredrar för ledarskapsstil.  

 

Stereotypa bilder av kvinnor i relation till chefskap  

Den tidigare forskningen visar genomgående att det finns tydliga föreställningar om vad som 

anses kvinnligt i chefskap, såsom känslosamhet och rättvisa. Kvinnorna förväntas också ta 

större hänsyn till andra roller, som mamma och fru, vilket begränsar deras möjlighet att 

utveckla ett chefskap. Tidigare forskning visar även att kvinnorna anser sig som 

överkompetenta och att de upplever att de måste bevisa sin kompetens i högre grad i många 

yrkespositioner, bland annat i chefsposition i jämförelse med männen. Detta för att de inte 

förväntas kunna utföra samma arbetsuppgifter, eller inneha samma egenskaper som männen, 

vilka som vi kom fram till i föregående tema, bär det rådande chefsidealet. Då vår studie 

syftar till att undersöka kvinnliga chefers yrkesidentitetsskapande, är denna forskning om 

kvinnors upplevelser av chefskap av relevans. Denna tidigare forskning hjälper oss att få en 

bredare förståelse av kvinnors upplevelser kring vilka förväntningar som finns på dem, och 

hur detta inverkar på deras chefskap. Vi vill med vår studie nå en djupare förståelse av hur 

kvinnor skapar sin yrkesidentitet, då den stereotypa bilden av kvinnor inte sammanfaller med 

bilden av en chef.  
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Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå för den kvalitativa jämställdheten i 

organisationen?” skriven av Muhonen, Liljeroth och Scholten (2012, s. 42) beskriver hur 

kvinnor på olika sätt upplever en särbehandling i jämförelse med män i vissa avseenden. Ett 

av dessa var att ungefär hälften av kvinnorna menade att de upplevde en sexistisk jargong på 

arbetsplatsen. Detta var någonting männen i studien avfärdade, de menade istället att det var 

kvinnorna i fråga som var svagare och mer lättkränkta än männen i organisationen 

(Muhonen, et.al., 2012, s. 63). Detta visar tydligt hur kvinnorna uppfattar yttre faktorer, en 

särbehandling i form av en sexistisk jargong, som avgörande för hur de upplever 

jämställdheten i organisationen. Medan männen istället menar att detta är inneboende 

egenskaper hos dessa kvinnor. Även i studien “Det osynliggjorda ledarskapet, kvinnliga 

chefer i majoritet” skriven av Regnö (2013, s. 175) beskriver hur kvinnor anses besitta vissa 

egenskaper. De kvinnliga cheferna som intervjuades tycker att kvinnliga medarbetare gör 

saker som inte hör till jobbet. De menade att kvinnor är känslosamma och att pratar om 

typiska kvinnliga saker som de anser vara negativt. Egenskaper så som att vara känslig är 

stereotypa för hur kvinnor ofta porträtteras, och behöver inte nödvändigtvis baseras på hur 

dessa kvinnor egentligen är. Dessa typiskt “kvinnliga” egenskaper som ofta antas att kvinnor 

innehar, passar inte in i den bild som vi beskrivit i föregående tema om hur en chef förväntas 

vara. Detta genererar i ett större motstånd för kvinnor att nå chefskapet och accepteras som 

goda chefer.  

 

Ytterligare en stereotyp bild av kvinnor som den tidigare forskningen visar är att kvinnor inte 

ses som lika kompetenta som deras manliga medarbetare. Trots att de har likvärdiga eller mer 

kunskaper än männen. Studien “Att visa att man duger” skriven av Nielsen och Obreykov 

(2015, s. 20) beskriver att de kvinnliga cheferna anser att chefsyrket till en början handlar om 

att accepteras och godkännas som chef. För att uppnå denna acceptans behövde kvinnorna 

visa sin kompetens, visa att de är lämpliga för rollen och kunniga om organisationen. 

Kvinnorna själva menar inte att detta eller något annat i deras chefskap påverkas av att de är 

kvinnor (Nielsen & Obreykov, s. 2015, s. 28). Däremot visar deras utsagor att deras 

kompetens ofta ifrågasatts både av personer inom organisationen, men också utanför av 

kunder, just för att de är kvinnor (Nielsen & Obreykov, 2015, s. 31-32). Stereotypen om att 

kvinnor inte skulle vara lika kompetenta för att vara lika bra chefer som män, är något som 

kvinnorna alltså upplever reproduceras både inom organisationen och av kunder. 

  

Enligt studien “Erosion and transformation in the ecology of gender, women´s political 

representation and gender relations in the Ugandan parliament” av Refki, Abbas, Avci, 

Kim, Berger och Faerman (2017) respekteras kvinnor i samma grad som män i 

organisationen. Detta sägs däremot grunda sig i att kvinnorna i organisationen i debatter 

överträffar männen (Refki, et.al., 2017, s. 63-68). Detta visar på att kvinnor måste prestera 

högre än män för att få samma respekt som dem. En konsekvens av att kvinnlig kompetens 

underskattas visar sig i Regnös (2013, s.178-179) studie där kvinnorna anser sig vara alltför 

kompetenta för sina tjänster. Alltså att kvinnorna i många yrkespositioner upplever sig ha 

högre kompetens än vad tjänsterna egentligen kräver. Grunden till detta menar de är att 

kvinnor enbart söker tjänster där de uppfyller exakt alla krav och kvalifikationer som 

annonseras, medan män enbart behöver känna att de uppfyller enstaka krav för att ha mod att 

söka en tjänst.  

 

Karriär är också ett tema som Falkebo och Ferrari (2009, s.27) tar upp, studien visar att 

karriär inte är någonting som kvinnorna i denna studie känner att de själva äger. Karriär 

förknippas istället med chefskap och män, och för att kunna nå en högre position i arbetslivet 

upplever de att det krävs mer av dem som kvinnor än för män. Denna upplevelse grundar sig 
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i att de anser att det är svårt att leva upp till de förväntningar som tillskrivs dem som duktiga 

flickor som inte män behöver leva upp till. Den förväntan som finns på dessa kvinnor att leva 

upp till idealet “duktiga flickan” sätter en press på dessa kvinnor vilket genererar i en oro och 

rädsla för att misslyckas och en självnedvärdering vilket kan komma att hämma dem i deras 

karriärutveckling (Falkebo & Ferrari, 2009, s.31) 

 

Ett ifrågasättande av kvinnlig kompetens är något som beskrivs i ytterligare en studie av 

Hedström (2007, s. 29-31), kvinnorna i studien anser att de måste arbeta hårdare än männen 

för att ses som likvärdiga. Därför menar kvinnorna på arbetsplatsen att kvinnor är duktigare 

och mer ambitiösa än männen, och männen uppfattas ta saker med en “klackspark”.  

 

Många av kvinnorna i dessa studier upplever och beskriver att de förväntas inta olika roller 

och leva upp till de krav som finns i dessa. Roller som till exempel att vara en bra mamma, 

dessa krav visar studierna också kunna försvåra för att kunna bli chef och att utveckla rollen 

som chef. Studien “The Elastic Ceiling: Gender and Professional Career in Chinese Courts”  

skriven av Zheng, Ai och Lui (2017, s. 183-185) visar att kvinnor har svårare att avancera i 

kinesiska domstolar. Detta beror inte främst på att kvinnorna inte har likvärdig expertis och 

kunskap som män, utan är ofta baserad på att kvinnor inte besitter samma sociala och 

kulturella kapital som män enligt studien. Männen anses ha möjlighet att ha ett större socialt 

liv än kvinnorna. Det var bland annat vanligt att männen gick ut och drack alkohol efter 

arbetet och denna “drick-kultur” kunde kvinnorna inte förlika sig med. Kvinnorna har inte 

lika stor möjlighet att ha ett socialt liv som männen eftersom de hade en skyldighet och ett 

ansvar över hus och hem. Denna studie visar alltså att män och kvinnor fortsätter att 

upprätthålla vissa stereotypa roller av hur män och kvinnor ska vara. Där män har ett stort 

socialt liv medan kvinnorna tar hand om hem och barn. Vilket i detta fallet gör det svårare 

för kvinnor att avancera på arbetsplatsen. Det som måste tas i beaktning med denna studie är 

att den är utförd utomlands, och kan det kan därför se annorlunda ut i Sverige då vi har olika 

samhällsstrukturer här jämfört med i Kina. Dock betonas även detta i Ringvall Sjöbergers 

(2015, s.17) studie “kvinnliga chefer i mansdominerat yrke” där det framkommer att det 

finns förväntningar på män och kvinnor att anta olika roller. Den kvinnliga rollen innefattar 

ofta den mer traditionella bilden av att kvinnor ska ta hand om barn och hushåll.  

 

Kvinnor som trots allt tagit sig till dessa chefspositioner visar Aurelius och Niklassons (2006, 

s.24-25) studie “Kvinnodominerad ledning i mansdominerad bransch” att de har svårt att 

visa sin auktoritet. Auktoritet är något som enligt studien ofta förknippas med ledarskap och 

att vara chef,  och därmed blir kvinnorna ofta ifrågasatt av manliga kollegor. Ifrågasättandet 

tog sig till uttryck genom att männen talade om kvinnliga chefer och kollegor som en 

“hönsgård”, samt att kvinnorna upplevde att männen inte följde de direktiv eller 

arbetsuppgifter som de kvinnliga cheferna gav. 

 

Även i Regnös (2013, s.180) avhandling som är utförd i ett kvinnodominerat yrke, vård och 

omsorg, beskrivs hur kvinnor förknippas med traditionella normer och värderingar om vad 

kvinnors uppgifter är. I studien tycks anledningen till kvinnodominansen vara att kvinnor 

anses mest lämpliga för dessa typer av arbetsuppgifter. Att vård och omsorg skulle vara 

något kvinnor är mer lämpliga för än män grundar sig i den stereotypa bilden av vad som är 

kvinnligt. 

 

Kvinnorna som arbetar i en mansdominerad bransch menar att de upplever att deras kön ger 

de en fördel vad gäller att de sticker ut från mängden vilket synliggör dem. Däremot anser de 
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att de inte blir tagna på lika stort allvar som männen, och inte heller talar samma språk vilket 

gör att de hamnar utanför (Rinvall Sjöberger, 2015, s. 19).   

 

Studien “Duktiga flickor -Om högpresterande kvinnors val av identitet och karriär” skriven 

av Falkebo och Ferrari (2009, s. 25) visar att många kvinnliga chefer definieras som “duktiga 

flickor” av omgivningen. En stämpel som syftar till att kvinnorna är högpresterande, har 

höga krav på sig själva och ständigt ställer upp för andra. Denna stämpel menar kvinnorna i 

denna studie att de inte vill bära eller definieras som. Kvinnorna menar att denna stämpel 

som de kallar för “duktighet” är någonting som internaliseras i deras identitet. Detta skapar i 

sin tur en förväntan på kvinnorna att leva upp till något som de själva inte satt ramen för, 

vilket bidrar till en ofrivillig press från omgivningen. (Falkebo, Ferrari, 2009, s. 26)  

 

Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Majoriteten av den tidigare forskningen visar att chefspositionen främst är manligt präglat, 

men det finns en forskning som visar på att den “kvinnliga” ledarskapsstilen är mer 

eftersträvansvärd. Denna forskning grundar sig dock främst på vad medarbetarna i teorin 

föredrar, och visar inte hur det ser ut i praktiken. Eftersom att övrig forskning visar att det 

inte ser ut såhär i praktiken, stärker det faktumet att det finns sociala normer som säger att 

det “manliga” egenskaperna föredras i praktiken. Att “kvinnliga” ledarskapsstilar föredras i 

teorin, verkar inte ge kvinnorna bättre möjligheter i praktiken. Den tidigare forskningen visar 

också att kvinnor förknippas med stereotypa bilder av vad som anses “kvinnligt”. Dessa 

egenskaper är bland annat att vara omhändertagande och känsliga, vilka är egenskaper som 

inte förknippas med chefsrollen. Studierna visar också på att kvinnors kompetens 

nedvärderas vilket gör att de känner en press att vara, och ofta även upplever sig vara, 

överkompetenta för deras yrkesroller. De två temana den tidigare forskningen centrerar kring 

bekräftar varandra, det andra temat “Stereotypa bilder av kvinnor i relation till chefskap” 

förstärker alltså det första temat. Vi har funnit att området kring kvinnor i chefsposition är 

väl utforskat, men det saknas forskning om hur kvinnorna skapar en yrkesidentitet med 

hänsyn till de könsnormer och förväntningar som finns på dem som kvinnor. Det saknas 

alltså forskning utifrån en performativitetsaspekt på kön i förhållande till chefskap, vilket kan 

vara av vikt att undersöka då det uppenbarligen finns ett problem då det är färre kvinnor i 

chefspositioner än män.  

 

Teoretisk referensram  
Den tidigare forskningen visar att chefsidealet är manligt präglat, vilket betyder att 

chefsrollen förknippas med typiskt “manliga” egenskaper såsom beslutsamhet, intelligens 

och pondus. Detta är egenskaper kvinnor inte förväntas besitta och ses därmed inte som lika 

kompetenta chefer. Precis som män tilldelas egenskaper som hänger ihop med chefsrollen, 

tilldelas kvinnor egenskaper som inte anses lämpliga för chefsrollen. Chefsrollen tillskrivs 

olika egenskaper, vilket överensstämmer med de egenskaper som också tillskrivs män. 

Även om det fortfarande finns fler manliga chefer än kvinnliga, finns det trots allt kvinnor i 

chefspositioner. Detta lämnar frågan om hur dessa kvinnor gör för att kombinera chefsidealet 

som är manligt präglat med sitt kön som kvinna. I och med detta syftar vår studie till att 

undersöka hur kvinnliga chefer gör i praktiken för att skapa sin yrkesidentitet i sin 

chefsposition. För att nå en djupare förståelse och en unik infallsvinkel på hur dessa kvinnor 

gör sitt chefskap utifrån detta så använder vi oss av performativitetsteorin vilket redovisas för 

nedan.   
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Butlers performativitetsteori 

En som flitigt har använt sig av performativitetsbegreppet är Judith Butler, och begreppet har 

i Butlers arbeten kopplats till hur människor skapar en identitet genom att göra kön. Butlers 

teorier och tankar har sin utgångspunkt i att det finns olika maktsystem och strukturer i vår 

omgivning som styr, reglerar och formar oss, därmed även vårt kön (Butler, 2007, s. 50). Det 

som i sin tur styr dessa strukturer och maktsystem i vår omgivning är enligt Butler politiken 

och de diskurser den skapar. Det är genom dessa ramar och regler genus och kön bestäms. 

Våra identiteter blir därmed diskursivt bestämda bland annat genom vilket kön vi tillhör, 

könet bestämmer vilka egenskaper och attribut vi bör och inte bör anamma. Genus är därmed 

politiskt och kulturellt bestämt och någonting som vi ej kan bortse från eller frångå, och 

genus är även något som ständigt skapas och vidmakthålls (Butler, 2007, s. 52). Butler ställer 

sig emot teorin om att det finns ett biologiskt kön, och menar att även könet är socialt 

konstruerat. Detta för att om genus är socialt konstruerat kan det inte ta avstamp i ett 

biologiskt kön utan det innebär att det också är konstruerat. Butler har under sin tid fokuserat 

på hur kön och genus konstrueras och hur vi är fängslade inom dessa diskurser och ramar, 

samt hur vi därefter skapar våra identiteter utifrån dessa (Butler, 2007, s. 55-56). 

 

Butler har tre huvudtankar vad gäller kön och genus, dessa centrerar kring kroppen, 

sexualitet och beteende. Butler menar att för att framstå som kvinna eller man måste man 

uppfylla kraven vad gäller dessa. Det vill säga om man ska ses som en fullständig kvinna 

måste man ha en “kvinnokropp” med bröst och vagina, att man åtrår män vad gäller sina 

sexuella preferenser, samt att man beter sig som en kvinna förväntas göra. Detta kallar Butler 

för “den heterosexuella matrisen” som alltså innebär att det enbart existerar två möjliga kön 

och att dessa skiljer sig både kroppsligt, beteendemässigt och sexuellt (Ambjörnsson, 2006, 

s. 112-113). Nedan följer citat från Butler vilka tydliggör den heterosexuella matrisen.  

 
“Den kulturella matris som har gjort genusidentiteten begriplig förutsätter att vissa >>identiteter>> 

inte kan >>finnas>>, nämligen sådana där genus inte följer av kön eller där begärets handlingar 

inte följer av vare sig kön eller genus. Att >>följa av>> är i detta sammanhang en politisk 

konsekvensrelation som har etablerats genom de kulturella lagar som fastställer och reglerar 

sexualitetens form och innebörd.” (Butler, 2007, s. 69) 

 

I detta citat framgår det hur Butler tänker när det gäller hur vi omöjligen kan skapa en 

identitet som ej är förankrad i ett kön. Vi är alltså tvungna att tillhöra ett visst kön för att 

kunna skapa vår identitet, detta fastställs bland annat utifrån kroppen. Tillhör kroppen varken 

könet man eller kvinna, till exempel när en individ föds som intersexuell, hamnar vi i en 

konflikt med oss själva och omgivningen som inte kan placera oss i ett specifikt fack. Vilket i 

sin tur leder till ett ifrågasättande av ens identitet som inte ses som sammanhängande. Det är 

alltså kroppen med dess kön som delvis bestämmer vår identitet. I citatet nedan skriver 

Butler hur sexualitet är något kulturellt bestämt. 

 
“Witting menar att det >>heterosexuella medvetandet>>, som tydligt visar sig i de humanistiska 

vetenskapernas diskurser, >>förtrycker oss alla, lesbiska, kvinnor och homosexuella män>>, 

eftersom att detta medvetande >>tar för givet att det som ligger till grund för varje samhälle är 

heterosexualiteten>>.” (Butler, 2007, s. 189) 

 

I detta citat förklarar Butler utifrån Witting hur vi genom att bli tilldelade ett kön, också blir 

tilldelade en sexualitet som utgör normen. Kvinnor bör alltså dras till män och män bör dras 

till kvinnor för att påvisa en sammanhängande könsidentitet, det vill säga vara fullständig 



 
 
 
 

10 

man eller kvinna. Alltså, genom att leva i enlighet med dessa förväntningar vad gäller 

kroppen, sexualiteten och beteenden som ställs på män och kvinnor görs könet.  

 

Performativitetsteorin är ett sätt att se på hur människor handlar vilket Butler alltid grundar 

sig i kön, alla handlingar som alltså grundar sig i kön kallar Butler för performativa 

handlingar. Utifrån tankarna som beskrivits ovan använder Butler performativitetsteorin för 

att förklara människors identitetsskapande. Den centrala aspekten av Butlers tänkande om 

identiteten har som ovan nämnts med kön att göra. Genom att vi redan första dagen på jorden 

definierar våra barn som antingen flickor eller pojkar gör vi någonting, eftersom det finns 

föreställningar om hur en pojke respektive en flicka förväntas vara. Detta är någonting som 

sedan fortgår under hela livet, förväntningarna på vårt beteende formar oss. Resultatet av 

detta blir att vi sedan utför olika performativa handlingar beroende på om vi är flickor eller 

pojkar. Till exempel att man som pojke leker superhjälte och att man avstår från att leka med 

dockor, dessa performativa handlingar gör oss alltså till pojkar eller flickor. Könsidentiteten 

är alltså något som skapas genom att dessa performativa handlingar upprepas gång på gång, 

och skapar en enhetlig föreställning om vad som är “manligt” och “kvinnligt” (Ambjörnsson, 

2006, s. 136-138). Butler (2007, s. 77) menar att hur vi gör kön och genus är någonting som 

framtvingats av vissa reglerande praktiker. Genus och kön är alltid en handling då vi ständigt 

konstituerar den identiteten vi påstår oss vara, till exempel som kvinna. Butler (2007, s. 214-

215) beskriver att genusidentiteten ofta ses som en psykologisk inre kärna, men Butler menar 

att det är via handlingar, gester och begär vi gör anspråk på en identitet. Dessa handlingar, 

gester och begär, är performativa då de upprätthåller en fabricerad identitet. Genusidentiteten 

är något som enligt Butler (2007, s. 69) följer en kulturell matris vilket gör vissa identiteter 

möjliga men andra inte, en genusidentitet som inte följer av kön är omöjlig. 

 

Görandet av kön är någonting som ständigt sker och som fortgår hela livet, även på 

arbetsplatser. Butler tar inte upp hur detta görande av det kvinnliga könet mer specifikt skulle 

kunna gå till i en chefsposition. Vi finner däremot detta av stort intresse då chefspositionen är 

manligt präglad. Den tidigare forskningen visar tydligt hur chefspositionen förknippas med 

“manliga” egenskaper, trots detta finns det kvinnor som innehar en chefsposition. Detta 

lämnar oss frågande kring hur kvinnliga chefer använder performativa handlingar, och skapar 

sitt kön, i en position som är manligt förknippad.   

 

Performativitetsteorin har använts på fler områden än inom genus, bland annat inom 

organisation och management (Gond et.al., 2015, 444-445). Performativitet inom 

organisation och management rör hur individer gör för att både se sig själv som chef, och för 

att omgivningen ska se- och acceptera individen som den titeln hen innehar. Redan innan vi 

har haft vårt första arbete har vi en bild av vad en chef är, och hur en chef är, vilka är 

uppfattningar vi har fått via bland annat olika medier där chefer porträtteras. Även 

erfarenheter av chefer i arbetslivet bidrar till denna bild av hur en chef är och bör vara. 

Genom att ha haft och sett chefer av olika slag, som tidigare forskning visar till största del är 

män och förknippas med “manliga” egenskaper, är det stor sannolikhet att man kommer att 

göra chefskap på liknande sett. Vi vill därför undersöka hur kvinnor i chefspositioner gör för 

att skapa en yrkesidentitet, antingen genom att anpassa sig till detta ideal eller avstå från det 

och göra chefskap på ett annat sätt. 

 

Hur gör man som kvinna i en position som är manligt präglad då dessa bilder, kvinna och 

chef, är motstridiga?  Eftersom Butler menar att vi i alla situationer ständigt utför 

performativa handlingar för att skapa en genusidentitet, antar vi att detta är något som även 

görs i och genom vårt arbete och vår yrkesposition. I och med Butlers performativitetsteori 
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där identiteten bestäms av kön, bör även den identitet vi skapar i vår yrkesroll bestämmas av 

kön. Den identitet vi skapar i vår yrkesroll har vi valt att kalla för yrkesidentitet i denna 

studie.  

 

I den tidigare forskningen beskrivs detta tydligt, hur kvinnor förväntas vara på ett visst sätt 

även på arbetsplatsen. Dessa stereotypa bilder av kvinnor stämmer inte överens med det 

manliga chefsidealet, och den tidigare forskningen visar också att kvinnor i chefspositioner 

ofta anammar typiskt “manliga” attribut. Det är därmed av intresse att studera hur kvinnor 

själva upplever att de gör chefskap. Använder de sig av performativa handlingar för att göra 

sin kvinnlighet i sitt chefskap eller gör de på helt andra sätt? Utifrån den kulturella matrisen 

menar Butler att identiteter inte kan skapas utan utgångspunkt i kön. Vi vill därmed med 

denna studie undersöka om det finns fler sätt som chefskap kan göras på än det traditionella, 

“manliga” viset och detta genom att belysa hur kvinnorna gör idag.  

 

Individer utför alltså handlingar som skapar dem som män, kvinnor eller annat. I denna 

studie undersöks hur dessa kvinnliga chefer utför performativa handlingar för att skapa sig 

själva som både kvinnor och chefer. Denna studie belyser hur kvinnor i chefspositioner 

använder performativa handlingar i sitt chefskap, vilket inte traditionellt sett är en kvinnligt 

präglad roll. 

Metod 
För att besvara vår frågeställning som avser att undersöka hur kvinnor upplever sitt 

yrkesidentitetsskapande i den manligt präglade chefspositionen, lämpar det sig bäst 

att använda sig av en kvalitativ metod där människors subjektiva upplevelser står i 

fokus. En kvalitativ metod är relevant att använda då vi i studien utgår från de kvinnor 

vi möter och deras utsagor som vi ingår i dialog med för att ta del av deras livsvärldar, 

därefter tolkas dessa och slutsatser dras. Detta är typiskt för många kvalitativa 

metoder då de är induktiva. Kvalitativa metoder handlar om att förstå individerna som 

studeras sociala världar. Vi vill förstå dessa kvinnliga chefers upplevelser, tankar och 

känslor kring hur de gör kön i förhållande till chefspositionen. Inte bekräfta eller 

förkasta en hypotes vi som forskare innan vi mött kvinnorna tagit fram, vilket är 

syftet med en deduktiv metod (Bryman, 2016, s. 375).  

 

För att göra en ytterligare specificering i vårt metodval, samt kunna utvinna den data 

som är av störst relevans för vår frågeställning, har vi valt att använda oss av 

hermeneutiken vars grundpelare är tolkning, förståelse och vetande. Den 

hermeneutiska ansatsen grundar sig i filosofi om förståelsens premisser, och avser att 

tolka människors livsvärldar där forskarnas egen förförståelse tas i stor beaktning. 

Hermeneutiken lämpar sig eftersom vi avsett att studera kvinnornas livsvärldar där 

deras subjektiva upplevelser av identitetsskapande i förhållande till chefspositionen 

står i fokus. Denna nås bäst genom den hermeneutiska ansatsen, som hjälper oss nå en 

ny förståelse om kvinnornas upplevelser via tolkning och vetande. För att kunna ta 

reda på hur kvinnorna skapar sin yrkesidentitet som kvinnor i en traditionellt sätt 

manligt präglad chefsposition genom performativitetsteorin, anser vi hermeneutiken 

vara den bästa metoden för att hjälpa oss att besvara detta.  
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Metodens grundantaganden 

Den hermeneutiska ansatsen grundar sig som ovan nämnts i filosofi om förståelsens 

förutsättningar där förståelse står i centrum. Syftet med denna ansats är alltså att nå en 

djupare förståelse av människors subjektiva upplevelser. Vi har alla en individuell syn 

på och upplevelse av världen, men vi befinner oss samtidigt i samma värld och 

kontexter. Det är denna värld samt individens existens den hermeneutiska ansatsen 

avser att förstå. Detta uppnår vi endast förståelse av om hela individen tas i beaktning, 

dess existens, intersubjektivitet samt kontexten. (Dahlberg, et. al., 2008, s. 88) Vi är 

ständigt påverkade av historiska och kulturella traditioner som speglar sig i våra 

livsvärldar, vi kan aldrig se bortom vår historia vilket gör att det finns en 

ofrånkomligt historisk och kulturell aspekt i livsvärlden (Dahlbereg, et. al., 2008, s. 

77). Detta gäller även de kvinnor som vi har intervjuat då de bland annat är präglade 

av den tidsepok som de befinner sig i idag. De bär också ett historiskt och kulturellt 

arv med sig som också präglar dem. Saker som föreställningar om vad som är 

“manligt” och “kvinnligt” i dagens svenska samhälle där kvinnorna lever, och 

kvinnornas ålder, det vill säga den tid och det samhälle de växt upp i etcetera är 

faktorer som inverkar på kvinnors livsvärldar. För att kunna förstå individens 

livsvärld måste vi först nå förståelse kring dess delar, för att sedan kunna lägga ihop 

dessa och förstå helheten. Med förståelse menas förnyelse och omskapande av sin 

tidigare förförståelse, och det är förståelsen vi använder som redskap tillsammans 

med tolkning för att nå en ny förståelse. (Ödman, 2007, s. 24-25) 

 

Det är genom språket vi har möjlighet att tolka och förstå, när vi nås av språket 

kommer det alltid med en förutbestämd innebörd, vilket gör språket till en del i allas 

existens. Detta innebär att språket bygger upp vår värld och kan förstås i olika 

kontexter över tid vilket gör det möjligt för oss att möta olika kulturer, tidsepoker 

samt traditioner. När det kommer till användningen av språket i hermeneutiken bör vi 

därför följa med i det språk som används, och låta de kvinnliga chefernas narrativ tala 

om något för oss i stället för att analysera dem. (Ödman, 2007, s. 29-30) Det krävs 

alltså en öppenhet gentemot det som vi vill uppnå förståelse kring för att kunna låta 

narrativen berätta något för oss. Vad som här menas med öppenhet är att vi inte 

tvingar oss själva på narrativet, tvingar det in i olika kategorier utan istället har en 

öppenhet för alla de möjliga utfall och innebörder narrativet har (Dahlbereg, et. al., 

2008, s. 122). Vi har under studiens gång upplevt att vi nått denna öppenhet till viss 

del, framför allt i våra dialoger med kvinnorna samt i första tolkningsfasen i analysen. 

Det gjorde vi genom att försöka blir medvetna om vår förförståelse så att vi visste 

dennes betydelse i vårt sätt att tolka. Därmed visste vi vad vi möjligen skulle kunna 

tvinga på narrativen för betydelse och därmed kunde vi försöka undvika det. Genom 

att undersöka ett fenomen med en hermeneutisk ansats, med avsikt att nå ny förståelse 

av andras livsvärldar, har vi även en öppenhet gentemot oss själva då vi riskerar att 

förändras med den nya förståelse vi når (Ödman, 2007, s. 40).  

 

När det kom till det stadie där vi tolkade kvinnornas utsagor gjordes det i olika 

omgångar, i enlighet med den hermeneutiska ansatsen. I början av tolkningsarbetet 

togs olika delar ur kvinnornas narrativ ut och tolkades. Detta gjordes i förhållande till 

den större helhet som det befann sig i, vilket gör att även helheten förstås i dess delar. 

Denna process fortgår i hela tolknings- och förståelseprocessen inom hermeneutiken. 

Detta kallas för den hermeneutiska cirkeln och startar ofta med att små delar försöker 

förstås för att sedan kunna uppfatta en större helhet. (Ödman, 2007, s. 98) Det finns 

ingen korrekt bild av en helhet, och den kan aldrig ses på samma sätt flera gånger 
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eftersom att vår förförståelse ständigt förändras. När vi studerar dessa kvinnor och når 

förståelse av deras utsagor kan vi aldrig nå en slutgiltig förståelse, detta eftersom vi 

ständigt får ny förförståelse och därmed kan se materialet från andra perspektiv.  

 

När vi väl började gå igenom de utsagor vi fått från kvinnorna genom dialog gjorde vi 

det enligt Gadamers princip öppna frågandets princip. Principen handlar dels om att 

vi var tvungna att se vår egen kunskapsbrist och därmed vara öppna med frågor till 

vårt material. Dels var vi tvungna att försöka låta materialet självt berätta något för 

oss och ställa frågor till oss, vilket gjordes genom att försöka vara öppna inför det. Ett 

exempel på detta är i våra informanters utsagor, där materialet frågade oss om kvinnor 

alltid besitter “kvinnliga” egenskaper, vilket den tidigare forskningen antydde. 

Hermeneutiken menar att det är först när vi förstår de frågor som materialet ger oss 

som vi kan förstå det vi undersöker (Ödman, 2007, s. 106). 

 

Den cirkeln som vi påbörjat i vårt arbete har utvunnits i en spiral eftersom att vi 

uppnått ny förståelse under studiens gång. Förståelsen har nåtts i och med att vi utfört 

ett tolkningsarbete av de delar som fanns i vårt material. Detta gjorde att vi kunde 

uppnå en ny förståelse och därefter kunde vi omtolka materialet igen, vilket är det 

som inom hermeneutiken liknas vid en spiral. Varje gång vi uppnår en ny förståelse i 

den hermeneutiska cirkeln övergår den till en ny förståelse- och tolkningsprocess, 

vilket alltså liknas med en spiral. När vi har tolkat och nått ny förståelse förändras vår 

förförståelse. Vi har då möjlighet att tolka de delar och helheter vi har från materialet 

annorlunda, vilket i sin tur leder till ny förståelse och på detta sätt fortgår det. 

(Ödman, 2007, s. 103-104) Den hermeneutiska spiralen och dess tolknings- och 

förståelseprocess saknar slut, i och med att i samma ögonblick som en förståelse nås 

blir den också vår förförståelse. Det finns därmed inget slut på den hermeneutiska 

spiralen utan den kan fortgå i alla oändlighet (Ödman, 2007, s. 107). Hur denna spiral 

används i denna studie redogörs för i analysavsnittet.  

 

Förförståelse 

Vår förförståelse består av allting vi har lärt oss fram till idag och enligt 

hermeneutiken är den grunden i all förståelse. Utan vår förförståelse kan vi ej förstå 

något nytt. Förutom att förförståelsen är vårt minne är det även den som riktar vårt 

sökande, alltså bestämmer vilken infallsvinkel eller aspekt vi intar när vi ska studera 

något. Förförståelsen har en avgörande roll i hermeneutiken då det är den som 

möjliggör en tolkning som sedan förnyar vår förståelse. Detta leder i sin tur till ny 

förförståelse när vi ska se eller studera nästa fenomen, som därmed också får en ny 

infallsvinkel eller studieaspekt. Den hermeneutiska cirkeln förändras alltså ständigt 

och vi omtolkar samtidigt ständigt vår verklighet.  

 

Vår förförståelse går däremot aldrig att helt få fatt i, detta eftersom alla våra 

upplevelser och erfarenheter bidrar till förförståelsen. Vissa delar av vår förförståelse 

förblir omedveten men påverkar oss trots detta. Vi gör dock följande ett försök att 

redovisa vår förförståelse och hur den varit av relevans i de olika delarna i studien. 

(Ödman, 2007, s.102-103) Vår förförståelse har förändrats under studiens gång och 

bestod till en början av kunskap av att vara kvinna och vad det innebär idag. Detta 

kan vara både en nackdel och en fördel då denna förförståelse skulle kunna hindra oss 

från att se saker som säger emot vår bild av vad det innebär att vara kvinna, men 

också hjälpa oss förstå dessa kvinnors berättelser. Vår förförståelse i början av studien 
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bestod även av kunskap gällande kvinnors underrepresentation i chefspositioner. Både 

kunskapen att det finns färre kvinnliga chefer men också att det är svårare för en 

kvinna att nå en chefsposition. Detta är något vi båda fått information kring bland 

annat via media, filmer och egna erfarenheter av att ha haft olika chefer samt hört om 

bekantas chefer. I media förs en konstant debatt kring kvinnors underrepresentation i 

chefspositioner, och det förs ofta en politisk diskussion kring ämnet. Vi innehar även 

erfarenheter av att ha arbetsgivare som chefer, både kvinnor och män. En av oss har 

haft mestadels manliga chefer och den andra mest kvinnliga, detta har bidragit till vår 

uppfattning av vem som är chef och hur en chef är. Denne av oss som har mer 

erfarenheter av manliga chefer har en tydlig bild av att en chef oftast är en man, 

medan den andra har en mer neutral bild av vilket kön chefen tillhör. Utifrån denna 

förförståelse upplever vi detta som ett samhällsproblem vilket har bidragit till ett 

intresse för ämnet vilket resulterade i vårt val av problem i studien.  

 

Efter att ha valt ämne och syfte med studien och påbörjat processen har vår 

förförståelse förändrats genom att vi tagit del av mer statistik, artiklar och forskning. I 

detta stadie i processen och utifrån den förförståelse vi nu nått har förförståelsen 

påverkat våra val av teman i tidigare forskning. Utan denna fördjupade kunskap hade 

vi förmodligen inte kunnat utkristallisera samma teman med lika hög relevans för 

problemformuleringen. Förförståelsen är någonting som spelar roll i alla delar av 

studien, även i valet av deltagare. Som nämns nedan hade vi för avsikt att använda oss 

av ett intensitetsurval, men då vår förförståelse kring hur olika urval går till och hur 

lång tid dessa kan ta valde vi istället ett urval med maximal variation. Vår 

förförståelse kring det maximala urvalet ledde till att vi formulerade olika 

urvalskriterier vilka är ålder, sektor och bransch. Vår förförståelse om variation 

sträckte sig dock inte hela vägen, vi insåg i efterhand att en variation av etnisk 

bakgrund inte togs hänsyn till vilket vi diskuterar i diskussionsavsnittet.  

 

Efter den preliminära tolkningen i vår tolkningsakt förändrades vår förförståelse, dels 

efter våra intervjuer med kvinnorna och dels genom en påbörjad dialog med 

utsagorna. Vi hade i detta stadie nått ny förståelse som bestod av att kvinnor utsätts 

för nedvärderande kommentarer på grund av deras kön, däremot visade kvinnornas 

utsagor på en annorlunda bild av vi förväntade oss i det avseendet. Vi hade en bild av 

att kvinnorna skulle uppleva att det var svårt att bli och att vara chef på grund av att 

de är kvinnor. Detta bekräftades inte i lika stor utsträckning som vi trodde, därmed 

har vår förförståelse förändrats i detta avseende. Dock förändrar inte detta det faktum 

att chefspositionen fortfarande är manligt präglad, utan tyder bara på att kvinnorna 

blivit inskolade i denna ojämlikhet och därmed inte upplever det som något problem. 

Vi har även nått ny förståelse i form av de andra teman vi har kunnat finna i 

kvinnornas berättelser. Dessa teman kommer att utgöra vår förförståelse i 

kombination med vår tidigare förförståelse, bestående av tidigare forskning och 

kunskap om den politiska debatten om kvinnors ställning i samhället i nästa 

tolkningsakt.  

 

Hur vi har tolkat kvinnornas utsagor är präglat av denna förförståelse, och påverkar 

oundvikligen vår analys av kvinnornas upplevelser. Detta innebär både att vi sett 

saker vi möjligen inte sett om vi inte haft denna förförståelse, men också att vi är 

begränsade till att endast förstå det vår förförståelse tillåter. Enligt Gadamer (refererat 

i Dahlberg, et.al., 2008, s. 287) finns det en risk att vi endast projicerar vår egen 

förförståelse på materialet, det är därmed av hög vikt att vi tar hänsyn till vår 
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förförståelse, bearbetar den och redogör för den vilket vi gjort ovan. Trots att vi tagit 

avstamp i den tidigare forskningen, som också visar sig stämma med det våra 

informanter sagt i avseendet om vad som är eftersträvansvärt som chef, så vill vi tro 

att vi hade uppmärksammat om vårt material visade på motsägelser. Vår 

huvudtolkning framställs utifrån att vi är öppna mot materialet i de olika 

tolkningsfaserna, och vi hade inte kunnat utkristallisera dessa om vi endast projicerat 

den förförståelse vi hade om området vid studiens start.  

 

Urval 

Vårt urval består av tio kvinnor i chefspositioner som har arbetat som chefer olika 

lång tid. Alla chefsuppdrag har olika innehåll men gemensamt för att våra informanter 

är att de har både verksamhets- och personalansvar. Anledningen till att vi har 

intervjuat tio kvinnor handlar om vår tidsbegränsning, vi har utifrån den tid vi haft i 

vårt förfogande gjort så många intervjuer som har varit möjligt att genomföra. 

Ytterligare intervjuer hade troligtvis inte inneburit någon större skillnad, då vi såg 

tydliga mönster och teman i kvinnornas utsagor. Kvalitativa studier fokuserar på att 

nå en djup förståelse om ett fenomen, och inte en stor bredd (Patton, 2002, s. 230). 

För att nå en djupgående förståelse av dessa kvinnors utsagor på den korta tid som vi 

har till vårt förfogande, vore ett större urval inte heller lämpligt för att nå detta djup.  

 

Kvalitativa studier består oftast av ett så kallat ändamålsenligt urval som innebär att 

informanterna väljs i förhållande till deras relevans till undersökningen som grundar 

sig i deras kunskap och erfarenhet inom området. Detta gör som nämnts ovan att 

fokus ligger på djup och inte bredd i valet av informanter. Det bästa sättet att nå detta 

djup är ett så kallat intensitetsurval, vilket innebär att informanterna har mycket 

erfarenhet av ämnet. Tanken från början var att använda ett intensitetsurval, där 

kvinnorna arbetat som chefer i minst 3 år. Tre år ansåg vi var en rimlig tid som chef 

för att de skulle ha en fördjupad inblick och erfarenhet av att arbeta som kvinna i en 

chefsposition. På grund av den tid vi haft till vårt förfogande hade vi inte möjlighet att 

endast vända oss till dessa kvinnor. Då det hade tagit mer tid att finna kvinnor som 

uppfyllde detta kriterium, och för att finna kvinnor med detta kriterium hade vi behövt 

göra mer research om informanterna innan än vad vi hade möjlighet till. Istället vände 

vi oss till kvinnliga chefer som visade sig ha olika lång erfarenhet. Istället för att se 

denna variation som en nackdel, ser vi i enlighet med urvalet “maximal variation” 

detta som en styrka. Denna urvalsform syftar till att beskriva centrala teman som 

uppkommer ur ett urval med stor variation, det är en styrka att fokusera på de mönster 

som uppkommer i en stor variation då detta säger något om vilka kärnupplevelser 

som är centrala (Patton, 2002, s. 234-235).  

 

För att få ett urval med så stor variation som möjligt har vi sökt informanter utifrån 

olika urvalskriterier. Dessa urvalskriterier består av ålder, vi avsåg att de kvinnor som 

skulle studeras skulle vara av varierad ålder vilket bidrar till en större variation av 

kvinnornas historiska och kulturella arv och därmed en variation av livsvärldar. 

Ytterligare ett urvalskriterium som vi haft är att vi i så stor utsträckning som möjligt 

ville ha hälften av kvinnorna inom den privata sektorn och hälften av kvinnorna i den 

offentliga sektorn, då vi genom den statistik och tidigare forskning sett att det är färre 

kvinnor i den privata sektorn jämfört med den offentliga. Vi har också försökt få en så 

bred variation av kvinnornas arbetsbranscher, kvinnorna jobbar inom, skola, vård och 

omsorg, försäljning, bank, telekommunikation, företagsutveckling, verkstad och tåg-
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utvecklingsföretag. Vi har försökt ha en stor variation mellan privat- och offentlig 

sektor samt olika branscher för att lyfta olika perspektiv på chefskap, som kan tänkas 

variera på grund av detta.  

 

Något som inte var medvetet, men som visade sig under intervjuerna var hur länge 

kvinnorna arbetat som chefer. Kvinnornas tid som chef varierar mellan 4 månader till 

33 år. Vi ser detta breda spann som positivt då kvinnorna har olika erfarenheter 

beroende på hur länge de varit chefer, en kvinna som blev chef för 30 år sedan har 

med stor sannolikhet en helt annan upplevelse av att bli och inneha chefspositionen än 

en kvinna som nyligen blivit chef. Detta eftersom det bland annat skett en samhällelig 

förändring vad gäller möjligheten att som kvinna bli chef, men också omgivningens 

tankar kring det. Att vi trots denna stora variation ser tydliga mönster i kvinnornas 

berättelser ser vi som en styrka. 

 

En viktig aspekt av vårt urval har för oss varit att inte använda oss av kvinnliga chefer 

vi själva har någon personlig kontakt med, även om detta skulle spara en del tid i 

sökandet. Detta anser vi har varit av vikt för att det finns en risk att som forskare ha 

en personlig relation med de individer som intervjuas. Har man som forskare en 

personlig relation till de individer som deltar, finns det en risk för att de känner sig 

hämmade. Det kan upplevas som jobbigt att berätta om vissa upplevelser, tankar och 

känslor om hen kommer att behöva möta denne person även i andra sammanhang. 

 

För att komma i kontakt med kvinnor i chefsposition har vi mejlat olika chefer i 

närområdet och frågat om de vill ställa upp i en intervju. Kvinnorna vi har kontaktat 

har vi funnit genom att söka på företag i det län vi befinner oss i. Därefter har vi gått 

in på olika företags hemsidor och kollat om de har någon kvinnlig chef, har de haft 

det så har vi antingen ringt eller mejlat dem. Några utav våra informanter har vi också 

fått kännedom om av våra privata kontakter som vi därefter kunnat kontakta. 

Anledningen till att vi valt det begränsade geografiska området vi befinner oss i, är 

den begränsade tid som vi har till vårt förfogande i studien och vi har alltså valt 

informanter med kort resväg. 

 

Datainsamling 

I våra dialoger med kvinnorna utgick vi från en semistrukturerad intervju där vi hade 

olika teman som vi lät kvinnorna tala fritt kring. Prata fritt i den mån det går med 

hänsyn till exempelvis maktrelationen mellan oss som intervjuar och kvinnorna, samt 

deras förförståelse. Detta för att få kvinnornas egna perspektiv kring fenomenet, samt 

ha en öppenhet till deras egna livsvärldar och undvika att endast styra kvinnorna mot 

vår egen förförståelse. Deras narrativ kan därmed lättare berätta något för oss. Genom 

en semistrukturerad intervju lät vi informanterna berätta fritt kring de upplevelser och 

händelser de varit med om. Genom att använda denna öppna typ av intervju undviker 

vi alltså att missa olika aspekter som kvinnorna upplever som problematiska, som vår 

förförståelse inte kunnat förutse. (Bryman, 2016, s. 466-467) 

 

Dahlberg et. al. (2008, s. 184) menar att intervjuerna ska ha en såpass stor öppenhet 

att både intervjuaren och intervjupersonerna ska uppnå ny förståelse och insikt om det 

fenomen dialogen rör. Vår uppgift som intervjuare var att följa med intervjupersoner 

och deras utsagor, samtidigt som vi lyfte och stärkte deras upplevelser genom att ha 

en nyfiken inställning. Målet med intervjuerna var att få kvinnorna att berätta om 
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deras upplevelser av chefspositionen som kvinnor, och att reflektera över fenomenet 

på ett sätt som de kanske inte gjort innan. Detta bidrog till att både vi som forskare 

och kvinnorna kommit till nya insikter och därmed förändrats under intervjuerna. 

(Dahlberg, et. al., 2008, 184) Gadamer kallar detta för den genuina konversation och 

det är genom den vi har möjlighet att nå ny förståelse (Binding & Tapp, 2008, s. 22). 

 

Våra intervjuer utgick som vi redogjorde för ovan från en semistrukturerad 

intervjuguide, med öppna teman som vi hade en dialog kring. De teman som vi hade 

med oss till intervjuerna berörde områden om kvinnornas bakgrund, vägen till 

chefspositionen, möjligheter respektive motstånd i yrkespositionen samt att vara 

kvinna i en manligt präglad chefsposition (se bilaga).  Intervjuerna tog mellan 30 och 

60 minuter att genomföra och startade med att de etiska principerna redogjordes för. 

Efter godkännande spelade vi in intervjuerna med hjälp av en diktafon. För att minska 

maktbalansen mellan oss som intervjuare och kvinnorna, valde vi att utföra hälften av 

intervjuerna vardera. Alltså så att det istället för två intervjuare bara deltog en 

intervjuare vid varje intervju. Det är också en fördel att enbart vara en intervjuare, då 

vi undviker att avbryta varandras tankekedjor och ställa andra frågor som den andre 

utav oss exempelvis tänkt bygga vidare på (Thomsson, 2010, s. 73). Eftersom att vi 

gjorde hälften av intervjuerna var så valde vi att transkribera varandras intervjuer för 

att ta del av dessa på ett levande sätt.  

 

Något som vi också haft i beaktning är att vi som intervjuare tillhör samma kön som 

våra informanter vilket kan bidra till att de känner sig mer trygga med att berätta om 

sina upplevelser då de kan identifierar sig med oss. Det hade kunnat vara svårare för 

våra informanter att berätta om känsliga upplevelser kopplat till deras kön inför en 

man då denne inte kan relatera till problematik en kvinna möter i samhället på grund 

av hennes kön.  

 

Etiska principer 

I alla studier som genomförs måste Vetenskapsrådets etiska riktlinjer tas i beaktning 

vilket vi har haft. Dessa riktlinjer är ett krav då det finns ett individskyddskrav, som 

innebär att de personer som avser urvalet inte under några omständigheter får skadas. 

För att undvika detta har fyra etiska principer tagits fram.  

 

Den första principen är samtyckeskravet som innebär att deltagandet i studien är 

frivilligt, och att de när som helst får avbryta sin medverkan i både intervjun och i 

studien. Denna princip innebär också att informanterna själva har makt att påverka 

när, var och hur intervjun ska ske. Nästa princip kallas för konfidentalitetskravet och 

innebär att det enbart är vi forskare och vår handledare som har kännedom om vilka 

informanterna är. Det kommer inte heller gå att härleda någon information i studien 

till informanterna. Ytterligare en princip vi har tagit i beaktning är nyttjandekravet, 

som innebär att den information som vi fått av våra informanter enbart kommer att 

användas i denna studies syfte. Efter avslutad studie kommer inspelningar och 

transkriberingar att raderas. Den sista principen är informationskravet som innebär att 

vi som forskare skall informera informanterna om studiens syfte, att studien är 

frivillig, att den behandlas med konfidentialitet och att kvinnorna när som helst får 

avbryta. Kravet genomfördes genom både vårt missivbrev samt i början av alla våra 

intervjuer. Informationskravet innebär att kvinnorna ska känna att de vet vilka villkor 

studien och deras deltagande har, samt att de inte har några funderingar över studien. 
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Samtliga principer redogjorde vi för vid varje intervjutillfälle innan intervjuerna 

startade samt i missivbrevet som vi skickade till alla informanter. (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 7-14) 

 

När det kommer till studier av andra människor finns det alltid en risk att dessa 

skadas psykiskt och fysiskt, och den risken vill vi minimera i så stor utsträckning som 

möjligt (Nygren, 2012, s. 29). Vi ansåg att den fysiska risken för skada var obefintlig 

i vår studie. Däremot diskuterade vi den psykiska skadan som kan uppstå, om vi i 

intervjun skulle komma in på känsliga ämnen som informanterna upplever som 

jobbiga. Vår studie skulle eventuellt kunna väcka känslor av mindervärdeskomplex 

hos våra informanter. Då just de har blivit utvalda till vår studie som undersöker en 

underrepresenterad grupp i näringslivet. Vi ansåg dock inte att denna risk skulle vara 

tillräckligt stor för att inte kunna genomföra denna studie. (Nygren, 2012, s. 30-31)  

 

Analys 

När det kommer till analysdelen i hermeneutiken utgår den från den hermeneutiska 

spiralen som redogjordes för tidigare. Det första steget i tolkningsprocessen är den 

preliminära tolkningen som tar sin avstamp i våra dialoger med de kvinnliga cheferna 

och de utsagor vi därav har fått ta del av. Den preliminära tolkningen utgörs av flera 

olika delar, det vill säga teman som vi funnit genom att tolka kvinnornas utsagor 

utifrån vår förförståelse. Genom att försöka koppla samman olika aspekter, faktorer 

och upplevelser kunde vi förstå helheten bättre. Detta gjorde vi genom att läsa 

transkriberingarna ett par gånger var för att försöka hitta mönster, återkommande och 

betydelsefulla händelser och upplevelser i informanternas utsagor.  

 

Delarna som vi har utvunnit från kvinnornas berättelser grundar sig i deras uttalanden 

och det första temat vi kunde finna var “Medarbetarnas bild av dem som chefer” 

vilket återkom i flera av kvinnornas utsagor, både uttalat och outtalat men som vi 

tolkade som att medarbetarnas bild var viktig för dem som chefer. Vi fann även temat 

“Identifiering med titeln chef” som vi kunde finna i kvinnornas uttalanden om att de 

inte presenterar sig som chefer eller ser sig själva som det, utan väljer istället att se sig 

själva som ledare. Det tredje temat som vi såg var “Kvinnlig ledarstil” som vi med 

hjälp av vår förförståelse av tidigare forskning, alltså vad som är en typisk kvinnlig 

ledarskapsstil, i deras uttalanden uppmärksamma denna kvinnliga ledarskapsstil när 

de beskrev sig själva som chefer. Nästa tema som vi kom fram till var “Chefskap på 

ett manligt präglat sätt” som i likhet med föregående tema kunde framtas med hjälp 

av vår förförståelse av “det manliga chefsidealet”. Ytterligare ett tema som vi kom 

fram till är “Vikten av tillit” då flertalet av kvinnorna uttryckte att tillit var en viktig 

del i deras chefskap, både tilliten de har för sina medarbetare men också tilliten 

medarbetarna har för dem. Sista temat vi kom fram till var “Förminskande grundat på 

kön” eftersom många utav kvinnorna hade upplevelser av ett bemötande och 

kommentarer grundat på fördomar och stereotypa bilder av kvinnor som vi fått 

kunskap om i den tidigare forskningen. Detta tema är enbart grundat i vår tolkning i 

förhållande till deras utsagor, de själva betonade att de inte kände sig förtryckta på 

grund av deras kön men deras utsagor tydde på motsatsen.  

 

Det vi har gjort hittills är att ha tittat på kvinnornas utsagor vilket utgör delarna vilket 

vi har satt i relation till helheten. I denna primära tolkning avvaktar vi med att blanda 

in teorin då den enligt Dahlberg et. al. (2007, s. 284) kan störa processen av 
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tolkningen mer än den hjälper, då man med den inte blir öppen i lika stor 

utsträckning. Övergången mellan den preliminära tolkningen och den sekundära 

tolkningen är en del i den hermeneutiska spiralen. 

 

I nästa fas i vår tolkningsprocess vilket kallas för den sekundära tolkningsakten har vi 

omformulerat, reviderat och utvecklat de teman som framkom vid den preliminära 

tolkningen utifrån vår nya förförståelse. I denna fas har vi läst transkriberingarna 

ytterligare en gång och försökt läsa mellan raderna i kvinnornas utsagor, alltså har vi 

fortsatt vår dialog med materialet i strävan om att nå ny förståelse. I denna fas har vi 

även tydliggjort våra teman med hjälp av performativitetsteorin som har hjälpt oss att 

tolka och förstå kvinnornas upplevelser på en mer abstrakt nivå och därmed kunna få 

svar på vår frågeställning. (Dahlberg, et. al., 2007, s. 283-285) I denna tolkningsfas 

valde vi att ta bort temat “Vikten av tillit” på grund av dess irrelevans i förhållande till 

vår teori, performativitet, att göra kön och att göra chefskap. Detta för att vi ej kan 

koppla tillit, som en typisk kvinnlig eller typisk manlig egenskap utifrån den tidigare 

forskningen, vilket i sin tur leder till att vi inte kan se ett tydligt samband mellan hur 

kvinnor gör kön och chefskap i förhållande till tillit. Vi har i denna fas kunnat uttolka 

temat “Omväxlande roller” genom att slå samman två utav våra preliminära teman, 

“Att göra chefskap på ett manligt präglat sätt” samt “Kvinnlig ledarstil”. Vi nådde en 

förståelse i vår tidigare tolkning om att de kvinnor vi pratat med inte enbart har en 

antingen manlig eller kvinnlig ledarskapsstil utan växlar mellan dessa beroende på 

situationen. Det andra temat som vi kom fram till är “Omgivningens påverkan” som 

tar sin avstamp i våra tidigare teman “Medarbetarnas bild av dem som chefer”, 

“Identifiering med titeln chef” och “Förminskande grundat på kön”. Det som dessa tre 

teman har gemensamt är att de alla har med hur omgivningen påverkar dem i en viss 

riktning att göra. Omgivningen tycks ha en avgörande roll för hur kvinnorna beter sig 

och känner sig då de försöker leva upp till medarbetarnas preferenser för hur en chef 

ska vara och om de ser sig själva som chefer eller inte. 

 

Den slutgiltiga tolkningen, huvudtolkningen har utvunnits från de föregående temana i 

den sekundära tolkningen. Vi har nu nått en ny förståelse av materialet och 

kvinnornas utsagor som vi med hjälp av teorin har kunnat nå. Vår huvudtolkning 

genererade i ett övergripande och genomskärande tema “Balansen mellan kvinnlighet 

och chefspositionen” som hjälp oss att skapa en förståelse av helheten. Vi har nu 

uppnått en större förståelse av hur de olika delarna hänger ihop och skapar helheten 

en, som nu har nått en högre abstraktionsnivå med hjälp av performativitetsteorin. 

Genom att analysera vårt material utifrån performativitetsteorin har den hjälpt till att 

tydlig- och synliggöra hur kvinnorna utför performativa handlingar i praktiken och 

därmed belyser teorin hur kön görs i chefspositionen och därmed hur chefspositionen 

görs. Utan performativitetsteorin hade vi inte kunnat förstå hur kvinnorna skapar en 

enhetlig identitet i chefspositionen. Med hjälp av performativitetsteorin och den 

förståelse vi nu nått kan vi förflytta vårt huvudtema utanför dess kontext. (Dahlberg, 

et. al., 2007, s. 285-286) 

 

Kvalitetskriterier 

Under hela processen har vi tagit hänsyn till kvalitetskriterier för att studien ska 

upprätthålla en så hög trovärdighet och kvalité som är möjlig. Vår studie når en hög 

konfirmabilitet eftersom att vi i vår redogörelse för hur vi fått in material till vår 

studie har tillvägagångssättet i insamlingen, intervjuerna, transkriberingarna samt 
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tydligt redogjort delar ur materialet med hjälp av citat (Symon & Cassell, 2012, s. 

208). Vi har redogjort för vårt val av metod, hermeneutiken, hur vår analys och 

tolkningsprocess sett ut i enlighet med den hermeneutiska spiralen så att det tydligt 

ska kunna gå att följa våra resonemang i framtagningen av temana och därför anser vi 

att studien har en hög kredibilitet. (Symon & Cassell, 2012, s. 206) Genom att vi inte 

generaliserar vårt resultat och material utan istället tydliggör vår nya förståelse och 

helhet som gör att läsare av studien själva kan nå ny förståelse och kunna tillämpa den 

i nya kontexter. (Symon & Cassell, 2012, s. 289) 

Resultat 
 

Våra informanter: 

Anna (1) är 52 år och har arbetat som rektor i 13 år på olika skolor, idag är Marie rektor på 

en privat skola vilket hon har varit i 9 år.   

 

Maria (2) är 52 år och arbetar som chef på kommunal daglig verksamhet vilket hon har gjort 

sedan hösten 2016, tidigare har Maria arbetat som chef på andra arbetsplatser och totalt har 

hon varit chef i ungefär 6 år.  

 

Sofie (3) är 25 år och arbetar som chef på ett stort varuföretag, hennes nuvarande 

chefsposition har hon haft i 4 månader men har arbetat inom företaget i 5 år.  

 

Louise (4) är 41 år och är chef på ett stort telekommunikationsföretag där hon har arbetat i 20 

år, som chef har Louise arbetat i 12 år. 

 

Karin (5) är 48 år och arbetar som chef på ett företagsutvecklings företag där hon har arbetat 

i ett och ett halvt år, hon har tidigare arbetat som chef flertal olika arbetsplatser och totalt 

varit chef i cirka 15 år. 

 

Charlotte (6) är 64 år och arbetar som chef inom vård och omsorg vilket hon har gjort inom 

olika enheter i 33 år.  

 

Elin (7) är 26 år och arbetar som chef på en bilverkstad, Elin har varit chef i ett och ett halvt 

år men har arbetat på arbetsplatsen i sex år.  

 

Sara (8) är 47 år tillfällig rektor under våren 2017 på en kommunal skola, Saras grundtjänst 

är som biträdande rektor på samma skola vilket hon varit i tre år och kommer fortsätta som 

efter tiden som tillfällig rektor löpt ut. 

 

Lotta (9) är 49 år och arbetar som chef på ett tåg tillverkningsföretag vilket hon har gjort i tre 

år, innan dess var hon projektledare inom samma företag.  

 

Eva (10) är 47 år och är chef på ett bankkontor vilket hon har varit i 10 månader, Eva har 

dock lång erfarenhet av att jobba på bank vilket hon har gjort i 26 år.  

 

Preliminär tolkning 

I den första tolkningen har vi kommit fram till följande teman: Medarbetarnas bild av dem 

som chefer, Identifiering med titeln chef, Kvinnlig ledarstil, Chefskap på ett manligt präglat 
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sätt, Vikten av tillit och Förminskande grundat på kön. Dessa teman har kommit fram i 

sökandet efter att finna hur kvinnorna upplever sitt yrkesidentitetsskapande som chefer.   

 

Medarbetarnas bild av dem som chefer 

Det första temat som vi har funnit återkommande i kvinnornas utsagor är att många utav 

kvinnorna tycker att det är viktigt att medarbetarna har en god bild av dem som individer. De 

vill bland annat genom feedback få reda på medarbetarnas åsikter om dem så att de får chans 

att ändra sig, och vissa av dem poängterar också vikten av att inte vilja ses som “bitchig”, 

detta visas i citaten nedan. Detta är ett tema som vi funnit av relevans när det kommer till hur 

kvinnor i chefsposition skapar sin yrkesidentitet då de medvetet försöker anpassa sig och 

förändra sig utifrån en bild som de vill skapa av sig själva. I våra dialoger med kvinnorna bad 

vi dem beskriva sig själva som chefer, något som då återkom var hur medarbetarna ser på 

dem som chefer. Nedan ges exempel på hur kvinnorna konkret gick tillväga för att ta reda på 

detta. Karin är en av de chefer som använder sig mycket av feedback samtal för att få åsikter 

kring sitt chefskap, hon berättar:  

 
“Vi har en ganska bra sån feedback samtal när vi kör individuella utvecklingssamtal, då försöker 

jag verkligen få bra feedback. Jag tycker ändå att när man ber medarbetare om feedback i roll, nu 

är ju min roll här, vad kan du tipsa mig om? och när man gör det på det viset då får man ganska 

mycket” Karin (5) 

 

Här beskriver Karin hur hon gör för att få höra medarbetarnas åsikter kring henne som chef, 

Karin visar en benägenhet att ta reda på vad hon gör bra men också vad hon kan förbättra 

som chef. Detta gör hon alltså genom att anordna feedbacksamtal, vilket hjälper henne att få 

råd om hur hon kan förbättra sig som chef. Detta är ett sätt att påverka hur hon ska framställa 

sig själv. Sara beskriver att hon får hjälp av medarbetarenkäter för att ta reda på vad 

medarbetarna tycker om henne som chef, hon säger: 

 
“jag får väl hyfsat bra siffror i såna här medarbetarenkäter och sånt där… äh satt till stor del skulle 

jag säga att så har det varit tidigare i alla fall att då har det varit att man tycker att “Sara lyssnar, 

hon liksom kan se saker och ting från vårt perspektiv, hon genomför inte bara saker bara för att”” 

Sara (8) 

 

Medarbetarenkäter använder Sara alltså på liknande sätt som Karin använder feedback 

samtal, här får hon veta vad medarbetarna anser att hon gör bra som chef. Dessa enkätresultat 

gör att Sara vet vad hon gör bra och fungerar som en kompass i hur hon ska leda. En av 

kvinnorna använde sig av att öppet fråga sina medarbetare om vad de tycker om henne som 

chef, Eva berättar: 

 
“Jag har frågat dom vid tillfälle och eh det dom säger eller som finns som förbättringspotential det 

är att jag skulle vara mer synlig /.../ då upplever man att jag inte finns tillräckligt tydligt” Eva (10)  

 

Eva har alltså frågat sina medarbetare öppet om feedback på henne som chef. Detta frågande 

har genererat i en medvetenhet hos Eva, i att hennes medarbetare upplever att hon inte alltid 

är tillgänglig och att detta är ett problem. Genom att fråga har Eva möjlighet att förändra sitt 

sätt att arbeta på ett tillfredsställande sätt för medarbetarna. Hur Eva och de andra kvinnorna 

vill framställa sig och bli uppfattade hos sina medarbetare, menar vi är en del i att skapa sin 

yrkesidentitet. En av kvinnorna uttryckte även en oro över hur hon som chef blir betraktad av 

sina medarbetare, Maria säger:  
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“Rädd för att folk ska tycka illa om en, absolut så. Inte vilja, du vill inte bli betraktad som en bitch 

liksom så/.../ jag har ingen drivkraft att vara älskad av alla så, men jag har heller inget behov av att 

visa min makt på ett sätt som gör att folk inte tycker om mig” Maria (2)  

 

Maria är mån om hur andra ser henne, och att hon inte heller vill bli betraktad som en bitch. 

Maria beskriver att det är svårt att vara omtyckt, samtidigt som man som chef ofta är tvungen 

att använda sin makt och genomföra beslut som inte medarbetarna tycker om. 

 

Dessa citat tyder alla på en vilja om att ta reda på hur medarbetarna ser på dem som chefer, 

och även en hög medvetenhet om att medarbetarna tycker olika saker om dem. Att dessa 

kvinnor aktivt försöker ta reda på hur de uppfattas, tolkar vi som att det är en viktig del i 

deras yrkesidentitetskapande som chefer. För dessa kvinnor är det viktigt att uppfattas på ett 

bra sätt, och att förbättra de saker som kanske inte funkar lika bra för att kunna framställa sig 

på ett önskvärt sätt. Detta tema förstärker även bilden av att chefspositionen är manligt 

präglad, vilket tidigare forskning visar. Detta tyder på att det är svårt för kvinnor att använda 

sig av egenskaper som tillskrivs män, och chefspositionen, eftersom dessa egenskaper är 

negativt sanktionerade när de appliceras på kvinnor. 

 

Identifiering med titeln chef 

Vårt andra tema har vi valt att kalla för identifiering med titeln chef, som innebär att 

kvinnorna någon gång haft eller fortfarande har svårt att se sig själva som chefer. Vi frågade 

kvinnorna om de såg sig själva chefer och om de alltid gjort det. Vissa av kvinnorna 

beskriver att de har svårt att presentera sig själva och att se sig själva som chefer, trots att 

tiden som chef för vissa av kvinnorna är lång. Andra menar däremot att de tog ett tag att 

förlika sig med tanken och känslan av att vara chef, men att de efter en tid anammat rollen 

fullständigt och nu kan identifiera sig med titeln.  

 

Elin (7) och Louise (4) är två av kvinnorna som har svårt att se sig själva som chefer, Elin 

som har varit chef en kortare tid och Louise som arbetat som chef en lång tid berättar om 

liknande känslor kring identifierandet med chefsrollen. 

 
“...jag hade aldrig tänkt mig, jag är liksom ingen chefs… jag skulle aldrig se mig själv som en 

chef, och om någon frågar vad jag jobbar med så säger jag… det skulle jag inte alls.” Elin (7) 

 

Här uttrycks tydligt ett motstånd Elin känner till att både kalla sig själv chef, men också att se 

sig själv som chef. Elin berättar att när folk frågar om hennes arbete, så berättar hon inte att 

hon är chef. Louise beskriver liknande känslor som Elin, men att känslorna idag inte är lika 

påtagliga.  

 
“... jag har väldigt väldigt svårt att säga att jag är chef. Det börjar bli bättre men jag ser mig inte 

som… alltså jag är chef och jag tror att jag är ganska bra på det jag gör. /.../ sen tycker jag att folk 

lägger så mycket vikt i titlar och för mig är det helt ointressant /.../ väldigt länge så har jag tänkt 

“när ska någon komma på mig? vad kan jag?”” Louise (4) 

 

Louise menar i likhet med Elin att hon har svårt att säga att hon är chef, men att synen på sig 

själv som chef successivt förbättrats. Hon berättar också att hon inte lägger stor vikt vid titlar, 

och tycker inte att det är intressant att berätta för folk att hon är chef. Louise beskriver också 

en återkommande tanke hon har om att någon ska “komma på” henne. Detta tolkar vi som att 

Louise ofta tänker att någon ska komma på att hon inte är den duktiga chef de tror att hon är, 

och att hon egentligen inte har den kompetens som krävs. Andra kvinnor berättar att de idag 
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ser sig som chefer, men att det tog ett tag innan de kunde identifiera sig med rollen. Sofie är 

en av dessa, hon berättar: 

 
“Eh man får bara mer och mer erfarenhet så jag tror att det handlade nog mer om eh hur jag valde 

att tolka vissa saker eller att jag eh att jag ehm kände mig osäker. Är jag såhär bra som alla tycker 

att jag är verkligen eller har jag bara kommit undan, när ska någon komma på mig?” Sofie (3) 

 

Sofie säger att hon tidigare tänkt att hon skulle bli påkommen med att inte vara så duktig som 

hennes omgivning trott. Detta menar dock Sofie är något som har vuxit bort, och som enligt 

henne berodde på den osäkerhet hon kände tidigare som chef. Detta är alltså någonting som 

Sofie menar har försvunnit allt eftersom hon fått mer erfarenhet. Vissa av kvinnorna 

uttrycker att de har lättare att se sig själva som ledare än som chefer, både Lotta och Eva 

säger detta. 

 
“Eh jag ser mig själv som ledare, eh jag skulle inte, det är ingenting jag går och säger att jag är 

chef på, ne det säger jag inte.” Eva (10) 

 

“Nej jag vet inte om jag kan se mig som chef, men jag ser mig som en ledare det gör jag… och sen 

om det e en chef eller jag ser mig som en ledare.” Lotta (9) 

 

Dessa citat visar att kvinnorna antingen har svårt att identifiera sig med chefsrollen, eller har 

haft det under sin tid som chef. Vår tolkning av detta är att kvinnorna verkar tillskriva 

chefsrollen vissa egenskaper som de inte kan förlika sig med. Därför väljer vissa av 

kvinnorna att hellre tala om sig själva som ledare än som chefer. Detta är också en faktor 

som påverkar kvinnornas yrkesidentitetsskapande, att de väljer vilken ledarskapsstil som de 

vill identifieras med beroende på hur de tror att ledarskapsstilen värderas.  

 

Kvinnlig ledarstil 

Vårt nästa tema har vi valt att kalla kvinnlig ledarstil, vad som anses vara just kvinnligt är 

något som har redogjorts för i tidigare forskning. I våra dialoger med kvinnorna bad vi dem 

berätta om sig själva som chefer. Det vi har funnit är att kvinnorna använder sig av typiskt 

“kvinnliga” beteenden i sitt sätt att leda och vara chefer. I citaten nedan framkommer det att 

kvinnorna använder sig av och värdesätter egenskaper som ödmjukhet, empati, lyssnande och 

delaktighet.  

 
“...men jag är liksom inte en chef som gillar att peka med hela handen och tycka att det är jag som 

bestämmer, att nu ska du göra som jag säger, att nu ska du göra som jag säger. Jag är nog en… jag 

jobbar väldigt mycke med samverkan och delaktighet som chef.” Sara (8) 

 

Sara beskriver att hon, i jämförelse med den bild hon har av en chef, inte gillar att styra och 

ställa utan att ta hänsyn till sina medarbetare. Sara vill istället få med sig sina medarbetare i 

de beslut hon fattar. För att göra detta arbetar hon mycket med samverkan och delaktighet. 

Även Elin beskriver att hon har en viss bild av hur en “typisk chef” ska vara, och att detta 

inte är något hon förlikar sig med. 

 
“Jag kan inte styra folk å jag kan inte skrika, för så tänker jag att chefer ska vara. Att det är såhär, 

domderar kanske lite och säger att “såhär ska vi göra”, och så är inte jag utan är mer “hur tycker ni 

vi ska göra, kan vi göra såhär?” Elin (7) 

 

Elin beskriver en bild av en chef som en auktoritär person som tar beslut utan att fråga sina 

medarbetare om vad de tycker. Detta är en bild hon inte känner att hon kan relatera till, och 

istället menar Elin att hon tycker om att ta beslut gemensamt med sin personal.  
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Lyssnandet är en viktig del av hur kvinnorna arbetar för att kunna ta beslut gemensamt med 

personalen, vilket majoriteten av kvinnorna använde sig av i sitt sätt att leda. Nedan 

exemplifierar Anna detta: 

 
“...vi har ju gemensamma konferenser och då försöker jag ju lyssna av och jag försöker gå runt i 

personalrummen och liksom går gärna in och lyssnar av, bara sätter mig en stund och jag tycker att 

jag är rätt bra på att snappa upp eh stämningar så” Anna (1)  

 

Här beskriver Anna hur hon gör för att i praktiken vara en chef som lyssnar- Hon berättar att 

hon brukar gå runt i personalrummen, anordna gemensamma konferenser och sitta ner med 

sina anställda. Detta gör hon alltså i syfte att försöka ta in sina medarbetares åsikter och 

tankar, för att därefter kunna fatta beslut som medarbetarna också är okej med. Även Sofie 

använder sig av lyssnande. 

 
“Involvera eh ödmjukheten och empatin, eh och som sagt, som jag sa innan att kunna se 

människors talanger och utnyttja dom /.../ förmågan att kunna lyssna, eh på andra människor och 

se, eh att jag behöver alla spelare för att kunna nå någonstans” Sofie (3) 

 

Lyssnandet används i detta sammanhang som ett sätt för Sofie att få med sig sina 

medarbetare i strävan mot ett specifikt mål. Lyssnandet används också som ett sätt att få in 

ödmjukhet och empati i sitt sätt att leda. Hon gör alltså chefskap genom lyssnandet, vilket är 

en traditionellt sätt kvinnligt präglad egenskap. Nedan uttrycker även Lotta en egenskap hos 

henne, som vi i tidigare forskning sett förknippas med en kvinnlig ledarstil.  

 
“...i alla fall jag tänker steget extra på personalen väldigt mycke liksom och så är väldigt mån om 

att man ska må bra. Det är för mig, för att gå in i väggen det får liksom inte hända, nej det är 

liksom inte värt det.” Lotta (9)  

 

Lotta poängterar i vår dialog att det är extremt viktigt att personalen mår bra, och att hon är 

mån om deras välmående. Detta är viktigt för Lotta då hon vill minimera risken för 

utbrändhet hos sina medarbetare, vilket vi menar visar på en emotionell inställning hos Lotta. 

Att vara emotionell är ett sätt att som kvinna göra chefskap.  

 

Kvinnorna använder alltså sin “kvinnlighet” i sitt sätt att leda, de visar sig lyhörda för sina 

medarbetare både när det gäller beslutsfattande och medarbetarnas välmående. Det är viktigt 

för kvinnorna att vara synliga och tillgängliga, detta för att medarbetarna på ett enkelt sätt 

ska kunna delge sina tankar och åsikter. Det som citaten visar är att kvinnorna genom att 

lyssna får en känsla av att alla är delaktiga i beslutsfattanden. De vill genom att lyssna på 

sina medarbetare få dem att känna sig delaktiga i det arbetet som ska genomföras, och 

därmed bygga en teamkänsla. Detta lyssnande som kvinnorna har uttryckt, vilket vi antar 

genererar i en minskad risk för att verka dominant eller en “överkörare”. Att som dessa 

kvinnor använda sig av “kvinnliga” egenskaper, som lyssnande och ödmjukhet, är ett sätt att 

göra anspråk på sin kvinnlighet. Att vara ödmjuk och lyssnande är alltså performativa 

handlingar, handlingar som gör dem till kvinnor. Utförandet av dessa performativa 

handlingar i chefspositionen gör dem därmed också till kvinnliga chefer. Att utföra dessa 

performativa handlingar i sin yrkesposition påverkar kvinnornas yrkesidentitet. Deras sätt att 

tänka och handla, genom performativa handlingar, är ett steg i deras yrkesidentitetsskapande 

som kvinnor i chefsposition.  
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Chefskap på ett manligt präglat sätt 

Vissa av kvinnorna använde sig som ovan beskrivits av typiskt “kvinnliga egenskaper”. 

Däremot beskrev även en stor andel kvinnor sig själva med egenskaper som förknippas med 

det manliga chefsidealet, vilket har redovisats för i tidigare forskning, när vi bad de beskriva 

sig själva som chefer. Kvinnorna berättar att de antingen innehar egenskaper som är “typiskt 

manliga”, eller att de formats av sin roll som chef till ett mer manligt sätt. Sofie och Eva är 

två av kvinnorna som beskriver sina personligheter och egenskaper som traditionellt sätt, 

enligt tidigare forskning, är “typiskt manliga”.  

 
“Min profil är ju mera att ah det kan hända en jätte hemsk händelse, men någonstans så har jag 

extremt svårt att se negativa saker i vissa tillfällen så att jag går vidare ganska fort. Jag blir lite 

som en sån här dum hund, ah men du vet såhär “släpp det” /.../ jag tar inte åt mig av saker. Jag tror 

att det kan vara lätt att man som kvinna gör det i onödan när det faktiskt kanske inte finns 

någonting eh där att hämta” Sofie (3)  

 

Sofie menar alltså att hon till skillnad från andra kvinnor besitter mer “manliga egenskaper”. 

Att släppa saker och inte ta åt sig är någonting hon själv menar är typiskt manligt, och som 

även tidigare forskning visar. Sofie låter saker och ting “rinna av” henne lätt utan att hon 

ältar detta. Även Eva har egenskaper som enligt tidigare forskning är “typiskt manliga”, hon 

berättar: 

 
“Eh vad skulle jag beskriva mig själv som? Eh målmedveten, eh rak och tydlig mh, eh driven i så 

fall får jag väl säga, men ändå, ja mmmh förståelse för problematik eh lösningsorienterad” Eva 

(10)  

 

Eva beskriver sig själv som bland annat rak, tydlig och lösningsorienterad. Dessa är 

egenskaper som ofta, enligt tidigare forskning, förknippas med män och en manlig ledarstil. 

Även Charlotte beskriver en personlighet med inslag av “manliga” egenskaper. 

 
“Sen är jag väldigt bestämd, jag tror mina medarbetare skulle säga att jag är en snäll person men 

att jag kräver väldigt mycket utav dom å jag är en bestämd person /.../ Jag är en bestämd och 

strukturerad person” Charlotte (6) 

 

Här berättar Charlotte hur hon både är snäll, men också mycket bestämd och strukturerad. 

Hon beskriver inte bara hur hon beter sig i chefsrollen, utan säger tydligt att hon är på ett 

visst sätt. Maria yttrar till skillnad från övriga kvinnor i citaten ovan, att hon som person har 

formats av chefsrollen, hon säger. 

 
“du blir vare sig man vill det eller inte eh lite mer hårdhudad för varje gång du går på någon nit på 

något sätt. Första gången det hände någonting när man får skäll liksom så mår du ju dåligt och går 

nästan hem och har ont i magen liksom, men du kan inte göra det, du kan inte jobba så för det 

skulle knäcka en. Så du får lov att skaffa dig ett sätt att skärma av sånt och liksom inse att det här 

är inte mig, det är inte Maria som dom kritiserar utan det är chefen” Maria (2)  

 

Maria beskriver att hon i början av sitt chefsarbete var mer känslosam, så att när det hände 

någonting jobbigt kunde hon må dåligt över det. Med tiden lärde sig dock Maria att man som 

chef inte kan vara känslosam, och att hon därmed har lärt sig att skärma av dessa känslor. 

Alltså menar inte Maria att hon nödvändigtvis är en person som lätt skärmar av saker, utan 

att chefspositionen har format henne till detta.  
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Vikten av tillit 

Många av kvinnorna menar att tilliten är viktigt både vad gäller deras tillit till medarbetarna, 

men också den tillit medarbetarna har för dem. Citaten nedan visar på att kvinnorna känner 

att de inte behöver eller vill kontrollera att deras medarbetare gör sitt jobb. 

 
“...när jag går härifrån då stänger jag dörren, men jag tror också att den här tilliten jag har för 

människor, att dom som är här när inte jag är här dom klarar det” Charlotte (6) 

 

Charlotte berättar att hon inte alltid kan befinna sig på arbetsplatsen, men att hon känner en 

stor tillit för sina medarbetare. Hon menar att de klarar av att utföra sina arbetsuppgifter trots 

att hon inte är närvarande. Louise känner att tilliten och förtroendet går åt båda hållen, hon 

säger: 

 
“...tänk vilket förtroende jag har i det här teamet som ändå tillåter mig att sitta här med en person 

och driva ett projekt fast dom egentligen skulle behöva mig också. Det är ganska mycket tillit” 

Louise (4) 

 

Louise har haft tillfällen då hon inte kan finnas tillgänglig för sitt team i lika stor grad som de 

kanske skulle behöva. Hon menar att teamet haft en stor förståelse och tillit för att hon som 

chef inte skulle göra det om hon inte verkligen behövde. Det verkar också som att Louise 

känner en stor tillit till att teamet klarar av att hon inte alltid finns närvarande. Det vill säga 

att de klarar av sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, utan hennes fullständiga närvaro. Även 

Lotta känner tillit till sin medarbetare, hon berättar: 

 
“...jag är inte detaljfokuserad på det dom gör heller utan jag litar fullt liksom, och det tror jag dom 

känner en trygghet i. /.../ ...dom har den tilliten liksom att jag inte lägger mig i, att jag litar på 

dom.” Lotta (9) 

 

Lotta menar att hon inte känner något behov i att lägga sig i hennes medarbetares arbete, 

vilket är något hon tror att hennes medarbetare gynnas av. Istället för att hålla full koll på 

medarbetarna känner hon en trygghet och tillit för dem. Nästa citat visar att Karin inte känner 

någon prestige i att kontrollera sina medarbetare, och inte heller ett krav att uppfylla samma 

kunskap inom alla områden som medarbetarna har.  

 
“Jag får ju då lita väldigt mycket på medarbetarna att dom har koll, att det är dom som är 

experter.” Karin (5) 

 

Även Karin betonar alltså att hon litar mycket på sina medarbetare, och en stark tro om att de 

kan utföra ett bra jobb. Karin litar på medarbetarnas kunskap och kompetens.  

 

Samtliga citat visar att kvinnorna upplever en känsla av tillit till sina medarbetare. Denna 

tillit grundar sig dels i en vilja av att inte vara kontrollerande, och en känsla av att 

medarbetarna besitter den kompetens som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Detta menar vi kan inverka i kvinnornas yrkesidentitetsskapande, och är en del i hur vill 

uppfattas som sina medarbetare.  

 

Förminskande grundat på kön 

Vårt sista tema som vi har kunnat utkristallisera handlar om bemötande, Kvinnorna verkar 

ofta blivit negativt bemötta. Bemötanden som grundar sig i förutfattade och stereotypiska 

bilder av kvinnor. Många utav de kvinnor vi mött vittnar om upplevelser där det har funnits 

underliggande meningar om att kvinnor inte skulle klara av lika mycket som män, innehar 
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lika stor kunskap, eller bli lika betrodda som män. Följande citat vittnar om hur kvinnorna 

har upplevt detta i olika situationer under deras arbetsliv i chefspositionen.  

När vi i dialogerna med kvinnorna kom in på tema 5 “Upplevelsen av att vara kvinna i en 

traditionellt sätt manligt präglad position”, beskrev de första tre kvinnor nedan om tankar 

och upplevelser av detta. 

 
“... vi blev ju mottagna med ganska mycket skepticism /.../ jag var med i det dolda men jag vet att 

dom andra blev mottagna sådär att dom kände att dom blev klappade lite på huvudet å jaja det här 

är ju kul att ni försöker med det här men det kommer ju inte bli någonting” Anna (1)  

 

Det Anna beskriver i citatet ovan är att folk har haft inställningen att hon och hennes kollegor 

inte skulle klara av ett visst arbete grundat på deras kön och ålder. De blev bemötta med 

skepticism och ett förminskande av de individer som satt i ledningen, och de upplevde en 

underliggande ton av förminskande. De upplevde att ledningen kunde låta dem försöka men 

att de visste att de inte skulle klara av det. Även Maria vittnar om att hon stundtals känt sig 

förminskad, fast av vissa chefer som varit män.  

 
“... det har varit tillfällen som jag känt att lite såhär förminskande, det har funnits ehm personer 

som har klassiska härskartekniker, som försöker trycka på det som du vet det här är dom inte bäst 

på, så lyfter fram det gärna så att man ska känna sig osäker, man ska känna sig dålig, jag har haft 

såna chefer” Maria (2) 

 

Här beskriver Maria att hennes chefer medvetet har försökt lyfta upp de egenskaper som varit 

sämre, eller de utvecklingsområden hon haft för att göra henne osäker och känna sig dålig. 

Även detta tyder på härskartekniker som används i syfte att förtrycka kvinnor. Sofie berättar 

när temat “möjliggörande och motstånd för att bli chef” att hon har fått uppleva ett 

förminskande där omgivningen tvivlat på hennes förmåga att klara av jobbet som chef.  

 
“...absolut att vissa har ifrågasatt, inte ifrågasatt men gett goda råd och liksom att “men Sofie du är 

bara 25 år du kommer att hinna, kör inte ihjäl dig” /.../ att du kanske borde tänka igenom en gång 

extra innan du söker det här så att du får ihop ditt liv eh och din balans” Sofie (3) 

 

Det som omgivningen har sagt till Sofie är ett tvivel på hennes förmåga att som kvinna och 

så pass ung klara av ett chefsjobb. Tidigare forskning har som vi nämnt i föregående avsnitt 

visat att det finns en stereotyp bild av kvinnor att inte klara av chefsarbetet och dess 

utmaningar i samma utsträckning som män, vilket i Sofies fall har genererat i en förminskad 

tro på hennes förmåga från omgivningen. När vi pratade om att bli accepterad som chef kom 

Elin in på bemötande från hennes manlig medarbetare. Följande två citat visar kommentarer 

som dessa kvinnor fått eller får baserade på deras kön. 

 
“...om man inte har smink en dag då får man ju höra det. Men man jag vande mig väldigt fort.” 

Elin (7) 

 

Att Elin får kommentarer om sitt utseende baserat på om hon inte har hunnit eller velat 

sminka sig, är något som hon ständigt får uppleva på sin arbetsplats. Elin menar att detta är 

någonting som hon vant sig vid och som numera tillhör vardagen. Även följande citat betonar 

det faktum att kvinnor utsätts för nedvärderande kommentarer.  

 
“...då hade jag en VD som var typ...som sa uttryckligen när jag kom nyduschad till jobbet “här 

kommer du, nyknullad och fin!”” Karin (5) 
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Denna kommentar som Karin fått av en manlig chef till henne är också nedvärderande och 

förtryckande. Kommentaren tar avstamp i den bild som finns av kvinnor och vad som är okej 

att säga till dem. Att bli bemött av dessa typer av kommentarer av sin chef eller medarbetare, 

speglar den syn som de har på kvinnan. Dessa kommentarer leder till en form av 

särbehandling kvinnor utsätts för, vilket i sin tur kan generera i mindervärdeskomplex.  

 

Citaten ovan har påvisat att kvinnorna har en hel del upplevelser av att bli bemötta på ett 

förtryckande och nedvärderande sätt på grund av deras kön. Detta negativa bemötande 

grundar sig i de fördomar och stereotypa bilder som finns av kvinnor. Sakerna som har sagts 

till dessa kvinnor är sådant som tidigare forskningen visar är vanligt för kvinnor. Att bli 

bemött av dessa kommentarer och förtryck kan leda till bland annat mindervärdeskomplex, 

dålig självkänsla och självförtroende, vilket också påverkar deras yrkesidentitet. Detta kan 

påverka kvinnornas motivation till att bli chef och förmåga att utföra arbetet.  

 

Sekundär tolkning  

I enlighet med den hermeneutiska spiralen görs följande en sekundär tolkning av kvinnornas 

berättelser. Nedan följer våra omarbetade teman som följer av föregående teman i den 

preliminära tolkningen. 

 

Omväxlande roller 

Detta tema har växt fram ur de tidigare temana “chefskap på ett manligt präglat sätt” och 

“kvinnlig ledarstil”, i föregående tolkning såg vi att många av kvinnorna hade typiskt 

“kvinnliga” egenskaper som påverkade hur de var som chefer. Det visade sig också att vissa 

av dem hade typiskt “manliga” egenskaper, egenskaper som ofta förknippas med chefsrollen, 

eller att de i och med deras position varit tvungna att anamma sådana egenskaper. När vi 

tolkade kvinnornas utsagor ytterligare en gång kunde vi se att majoriteten av kvinnorna hade 

en kombination av dessa, som de tog fram beroende på situation. Nedan följer citat som visar 

hur kvinnorna själva berättar att de gör.  

 
“...jag kan vara väldigt avslappnad med personalen, jag kan ju sitta och hänga med som som 

kollegor, men ibland så ska jag då stå och ha APT (arbetsplatsträff) eller hålla ett möte å då blir jag 

ju mer formell och kanske måste vara tuffare /.../ Så det är klart att det blir en viss del som olika 

roller som jag får spela, men dom allra flesta hittills tycker jag ändå har köpt det.” Sara (8) 

 

Det som Sara tydligt beskriver i detta uttalande, då hon talade om hur hon är som chef i olika 

rum, är att hon går mellan olika roller beroende på vilken situation hon befinner sig i, och 

vad det finns för förväntningar i just det sammanhangen. Sara beskriver att hon främst har ett 

avslappnat förhållningssätt gentemot personalen, men i vissa sammanhang uttrycker hon att 

hon “spelar” en annan roll med en tuffare approach. Detta visar tydligt att hon går mellan 

roller, där alla roller inte faller lika naturligt för henne. När Sofie beskriver sig själv som 

chef, verkar det som att hon upplever samma sak som Sara vilket visas i citatet nedan.   

 
“Människor är jag extremt noga med att fånga upp, eh och skapa en ny bra relation… men i 

businessen kan jag verkligen bara rycka på axlarna och ta med mig det” Sofie (3) 

 

Sofie beskriver att hon är mycket noga med att ha en god relation till sina medarbetare, men 

att hon i situationer som handlar om arbetet i sig har ett mer, vad både hon och tidigare 

forskning beskriver som ett “manligt” förhållningssätt. I frågan om Karin uppträder på 

liknande sätt i olika “rum” på arbetsplatsen beskriver Karin att hon kliver in i en roll som inte 

är hon.  
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“Det passar mig, alltså att man är inte såhär att man går och spelar någon roll liksom så, utan att 

man väljer att kliva in i en roll i det här sammanhanget som jag är i nu, så är det här min roll. Då 

tycker jag att man klarar sig ganska bra när man ska ta tuffa beslut, asså det här ingår i min roll 

såhär. Då är inte jag som person dum mot nån, det ingår i min roll” Karin (5) 

 

Karin berättar ovan om en av de roller hon känner att hon som chef måste kliva in i, hon 

beskriver att hon går in i sin chefsroll när hon ska ta tuffa beslut. Detta gör att hon inte 

känner att det är hon själv som gör något dumt, utan det är något som ingår i rollen. 

Medarbetarna kan då också ha en större acceptans för vissa tuffa beslut, då de är medvetna 

om att Karin som person inte velat ta besluten. Maria känner i likhet med de andra att hon i 

vissa fall behöver gå in i en chefsroll. 

 
“det blir ju liksom att dom känner att när det behövs så kan jag eh träda in som chef, men jag kan 

också vara som vem som helst på arbetsplatsen.” Maria (2)  

 

Maria beskriver att hon kan växla mellan rollen som chef när det behövs, och rollen som 

medarbetare när hon är på arbetsplatsen. Även Anna berättar om liknande känslor.  

 
“...man ser nog mig mer som en jämlike men när det hettar till liksom då får jag sätta på mig den 

här rektorsrollen liksom och gå in och verkligen säga ifrån” Anna (1)  

 

Anna upplever att hon går in i en chefsroll när hon hamnar i situationer som kräver att hon 

verkligen måste säga ifrån. Övrig tid upplever hon däremot sig själv som på samma nivå som 

sina medarbetare. Detta visar tydligt att hon går mellan två olika roller som medarbetare och 

chef beroende på situation.  

 

Vår tolkning av citaten ovan visar tydligt att kvinnorna upplever att de går mellan rollen som 

kvinna och som chef, vilket enligt tidigare forskning är en manligt präglad position, när de 

arbetar. Denna växelverkan sker beroende på vad de upplever att situationen kräver av dem. 

Vid vissa tillfällen verkar kvinnorna tycka att det passar bra att framhäva sina “kvinnliga” 

egenskaper, medan det vid andra tillfällen passar bättre att använda de mer “manligt 

präglade”. Detta tolkar vi utifrån Butlers performativitetsteori som att kvinnorna genom att 

pendla mellan dessa roller gör “kvinna”, men också “manlighet” då chefspositionen är 

manligt präglad. Utifrån denna teori gör de kvinna genom att till exempel vara 

relationsskapande, och gör manlighet genom att till exempel vara hårda och tydliga. Dessa 

två sätt att vara chef på är separerade, och beror på kontext, de är mer “kvinnliga” i vissa 

situationer och mer “manliga” i andra kontexter där detta förväntas och krävs av dem som 

chefer. Detta tolkar vi som att chefspositionen är snävare för kvinnor än för män, vilket visar 

sig genom att kvinnorna endast tillåts uppträda “kvinnligt” i vissa situationer. Skulle de 

uppträda “kvinnligt” i alla situationer som chef, skulle de inte respekteras, vilket grundar sig 

i att kvinnorna ständigt jämförs med det manliga chefsidealet.  

 

Omgivningens påverkan 

Detta tema har vuxit fram utifrån de tidigare temana “medarbetarnas bild av dem som 

chefer”, “Identifiering med titeln chef” och “förminskande grundat på kön”. Alla dessa 

preliminära teman fann vi hade en tydlig koppling till omgivningens påverkan på kvinnorna 

och deras chefskap. Det vi menar med omgivningens påverkan är i både positiv och negativ 

bemärkelse, vi har sett att flera av kvinnorna upplever sig påverkas i positiv riktning av sin 

omgivning. Däremot har vi även sett det motsatta gällande omgivningen, och många utav 

kvinnorna upplever även ett visst motstånd inom sig själva när de känner sig tvingade att 
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betona “manliga” egenskaper. Nedan beskriver Sara, när hon talar om att vara kvinna i en 

manligt präglad position, att hon genom ett bra bemötande och förhållningssätt från 

medarbetarna kunnat växa och utvecklas i sin position. 

 
“Det har gett mig självförtroende, jag har ju kunnat jobba på, jag har ju kunnat känna mig bekväm 

i rollen och fått utvecklas i rollen därför att jag inte har behövt brottas med såna saker som kritik 

och ifrågasättanden.” Sara (8) 

 

Denna upplevelse innebär att omgivning påverkat Sara i en positiv riktning genom att hon 

inte stött på någon kritik eller ifrågasättanden. Genom att få sin omgivnings godkännande 

och bekräftelse har Sara kunnat känna sig bekväm, vilket har genererat i att hon kan lägga 

fokus på att utvecklas. Nästa citat visar också på en positiv konsekvens av omgivningens 

påverkan. 

 
“...vi blev ju mottagna med ganska mycket skepticism i kommunen /.../ dom kände att dom blev 

klappade lite på huvudet å “jaja det här är ju kul att ni försöker med det här men det kommer ju 

inte bli någonting liksom”, men då blev vi jättepeppade av att, att få det här bemötandet så då vart 

vi ännu mer att vi ska lyckas” Anna (1)  

 

I detta uttalande beskriver Anna att hon och hennes kollegor gjort motstånd mot kommunens 

förutfattade meningar. Anna upplevde att deras omgivning inte trodde att de skulle lyckas, 

men istället för att låta detta trycka ner dem fick de kraft och ville motbevisa detta. Anna 

försöker alltså att motbevisa den bild kommunen har av henne och hennes kollegor som 

kvinnliga företagare. I nästa citat visas tvärtom hur kvinnan försöker leva upp till den bild 

som hennes medarbetare har.  

 
“...alltså om jag fick då skulle jag inte gå och fika. Det är astråkigt, och jag måste verkligen skärpa 

mig för att gå runt och ba “hejhej, hur är läget?” och små tjittjattra med folk, helt ärligt har jag inte 

det i mig.” Karin (5) 

 

Karin känner att omgivningen ställer vissa krav på henne som kvinnlig chef, att vara social 

genom att till exempel följa med medarbetarna och fika. Hon själv menar dock att detta inte 

är något hon egentligen vill göra, men eftersom rollen kräver det anpassar hon sig därefter. 

Vår tolkning är att detta synliggör relationen mellan att vara kvinna och chef, vi menar 

utifrån tidigare forskning att Karin just för att hon är kvinna förväntas vara 

relationsskapande. Därmed utför hon en performativ handling som kvinnlig chef när hon 

följer med och fikar. Nedan berättar Anna hur hon är som chef, att hon ibland måste bete sig 

på ett sätt hon själv inte är bekväm med, för att omgivningen kräver det av henne som chef.  

 
“... svårt att sätta ner foten ordentligt som jag skulle behöva. Eh men jag kan göra det om det 

verkligen krävs så kan jag sätta ner foten. Jag är inte riktigt bekväm med det, jag vill gärna ha med 

mig mina medarbetare, jag vill känna liksom att jag har dom med mig, men jag vet ju också att jag 

kan ju inte ha med mig alla utan måste våga ta beslut” Anna (1)  

 

Anna känner att det är svårt att säga ifrån då hon inte är bekväm med det, däremot är det 

någonting som hon måste göra. Som chef tillhör det rollen att ta beslut och det är inte alltid 

Anna får med sig alla medarbetare, vilket inte alltid är en möjlighet som chef. När Charlotte 

får frågan om hon upplever några svårigheter i sin yrkesposition berättar hon, som citatet 

nedan visar, att hennes roll kräver att hennes personliga värderingar behöver läggas åt sidan.  

 
“Där många gånger mina egna värderingar har fått stå tillbaka, på många olika sätt. Det har jag fått 

jobba jättemycket med mig själv för att hantera det här och klara av det” Charlotte (6) 
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Enligt citatet känner Charlotte många gånger att för att hantera och klara av sitt arbete måste 

hennes egna värderingar stå tillbaka. Detta är något hon därmed har fått jobba på hos sig 

själv, för att kunna utföra sitt arbete som chef i enlighet med kraven som ställs. 

 

Citaten ovan sammanfattar hur kvinnorna på olika sätt upplever att omgivningen, både i 

positiv och negativ bemärkelse, har påverkat dem i deras chefskap. Genom citaten ser vi, till 

skillnad från i föregående tolkning, att ett negativt bemötande även kan väcka en vilja att 

motbevisa den förutfattade bilden. Många utav kvinnorna upplever, vilket vi ser genom 

citaten att de tvingas anpassa sitt chefskap i enlighet med de ramar omgivningen sätter på att 

som kvinna befinna sig i en chefsposition. Detta kan kopplas till performativitetsteorin, då 

kvinnorna genom att anpassa sig gör både sin kvinnlighet och chefskap. Genom att de 

anpassar sitt beteende och undantrycker saker som de tror på och/eller som de är, gör 

kvinnorna en performativ handling för att förstärka sin kvinnlighet och sin chefsroll. Att de 

utför dessa performativa handlingar i syfte att framställa sig själva på ett visst sätt är en del i 

deras yrkesidentitetsskapande.  

 

Huvudtolkning 

Balansen mellan kvinnlighet och chefspositionen 

Då sekundära tolkningen innebär att kvinnorna växlar mellan vad tidigare forskning 

beskriver som “kvinnlighet” och “manlighet” beroende på kontexten, bör det utifrån Butlers 

performativitetsteori innebära att omgivningen blir förvirrade och inte kan se en enhetlig 

identitet hos kvinnorna. Enligt informanternas utsagor stämmer inte detta, då de upplever att 

medarbetarna har en enhetlig och accepterande syn på dem som chefer. Detta fick oss att 

fundera på hur kvinnorna då gör för att visa på en enhetlig identitet, som både kvinna och 

chef i enlighet med Butlers performativitetsteori. Det temat vi har kommit fram till i vår 

huvudtolkning är “Balansen mellan kvinnlighet och chefspositionen”. Vilket innebär att 

kvinnorna ständigt innehar och visar både typiskt “kvinnliga” egenskaper, samtidigt som de 

innehar och visar egenskaper som är typiska för chefsrollen, alltså typiskt “manliga” 

egenskaper. Följande citat visar hur kvinnorna upplever detta.  

 
“Och ibland tänker jag att jag nog är mer manlig i mitt sätt att leda, än kvinnlig. Å ändå vet ju jag 

att jag är en känslomänniska, jag tänker väldigt mycket mitt hjärta även i arbetet.” - Charlotte (6) 

 

När Charlotte beskrev sig själv som chef berättade hon att hon innehar, både vad tidigare 

forskning och hon själv, talar om som “kvinnliga” och “manliga” egenskaper. Dessa måste 

hon balansera i sin yrkesroll. Detta tyder på just det som performativitetsteorin menar, alltså 

att för att kunna bli accepterad som kvinna i en manligt präglad yrkesroll måste kön göras i 

form av att framhäva även “kvinnliga” egenskaper. Charlotte som enligt henne själv har ett 

mer “manligt” sätt att leda, betonar även att hon är en känslomänniska vilket enligt tidigare 

forskning är en typisk “kvinnlig” egenskap. I och med denna balans vinner hon en acceptans 

i att vara både kvinna och chef. Citatet nedan visar på hur Maria också beskriver sig själv 

som en person som balanserar dessa egenskaper. 

 
“lyssna på var dom säger och liksom att dom får känna sig hörda och inte bara köra över, utan nu 

är det såhär. Samtidigt inte backa, det är den balansgången som kan vara lite svår, för det är ju 

liksom människors liv som du handskas med, då kan du inte, då kan man liksom inte gå på och 

bara vara helt okänslig bara” Maria (2) 

 

Att både vara lyssnande samtidigt som hård är en ständig balansgång enligt Maria. Genom att 

framhäva lyssnandet i situationer som kräver att hon är hård och rak, behöver hon inte 
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förhandla om sin kvinnliga identitet. Att vara hård, vilket chefspositionen enligt normen 

kräver, är något som gör att Maria framhäver även sin lyssnande sida. Skulle Maria endast 

vara hård skulle hon enligt henne själv möjligen uppfattas som “helt okänslig”. Lyssnandet 

fungerar därför som en performativ handling som framhäver hennes “kvinnlighet”. Sofie 

berättar även hon om svårigheterna med att vara chef i citatet nedan. Hon berättar om en 

balansgång som hon beskriver vara mellan hjärtat och hjärnan. 

 
“Blandningen mellan kravställan och att inte ställa krav på något sätt, alltså ne men den balansen 

/.../samtidigt som jag någonstans sitter på en roll nu där jag behöver få ut bäst effektivitet per 

arbetad timme liksom och den tycker jag är svår./.../För att hjärtat är någonstans och hjärnan är 

någonstans.” Sofie (3)  

 

Sofie balanserar mellan hennes känslor och hennes förnuft som chef. Chefspositionen kräver 

att hon tänker på vad som är mest effektivt, vilket betyder att känslorna ibland måste stå 

tillbaka. Sofie menar att denna balansgång är svår, att vara effektiv och följa sitt hjärta, men 

ett måste som chef. Att vara känslosam är något som tidigare forskning menar är en typiskt 

“kvinnlig” egenskap, skulle Sofie endast följa sitt hjärta skulle hon förmodligen inte bli 

accepterad som chef. Skulle det motsatta råda, att hon handlade på ett sätt som endast var 

effektivt, utan att ta hänsyn till känslor skulle hennes “kvinnlighet” ifrågasättas. Citatet nedan 

visar ytterligare ett exempel på hur en kvinna balanserar kvinnlighet och chefspositionen.  

 
“...visa att jag är villig att lyssna på era synpunkter, att är det nånting vi måste fånga upp? /.../ Men 

att jag på nåt sätt ändå står fast vid det här är det beslutet som gäller, och nu är det det som gäller 

tills vi liksom bestämmer nånting annat.” Sara (8)  

 

Sara beskriver i citatet att hon gärna lyssnar på sina medarbetare och låter de komma till tals i 

arbetet, men att hon samtidigt sätter ner foten och håller fast vid det beslut som tagits. Om 

Sara enbart lyssnar till sina medarbetare och låter dem bestämma, förlorar hon sin identitet 

som chef, eftersom det är en egenskap som inte tillhör den manligt präglade chefspositionen. 

För att kunna förhandla om både en chefs- och kvinnoidentitet framför hon även 

ståndpunkter som förknippas med “manlighet”, “att stå fast vid ett beslut”. Genom att 

balansera dessa motpoler lyckas hon med att framföra en enhetlig identitet som kvinnlig chef. 

Hon utför alltså en performativ handling i enlighet med Butlers teori kring hur vi ständigt gör 

och förhandlar om kön.  

 

Vår huvudtolkning innebär att om kvinnorna innehar typiskt “manliga” egenskaper som även 

ingår i chefsrollen, måste de kompensera upp med typiska “kvinnliga” egenskaper för att 

också accepteras som kvinnor. Det motsatta råder också, det vill säga om de anser sig inneha 

främst typiska “kvinnliga” egenskaper måste de kompensera med typiska chefsegenskaper, 

alltså manliga egenskaper, för att godkännas som en bra chef. Detta innebär att kvinnorna 

hela tiden gör sitt kön genom performativa handlingar i chefsrollen i enlighet med 

performativitetsteorin. Genom att kvinnorna aktivt gör både sin kvinnlighet genom att till 

exempel vara ödmjuka, men också gör egenskaper som förknippas med chefsposition, som 

att vara raka, skapar kvinnorna en yrkesidentitet som överensstämmer med omgivningens 

förväntningar på henne som kvinna och chef.  

 

Som vi tidigare nämnt i teoriavsnittet menar Butler att vi strävar efter en enhetlig identitet, 

som kortfattat innebär att man som till exempel kvinna måste visa på “kvinnliga” egenskaper 

och attribut för att godkännas som kvinna. När en kvinna innehar en chefsposition, vilken 

förknippas med “manliga” egenskaper, men främst identifierar sig med “kvinnlighet” måste 

kvinnan lägga till eller framhäva typiska chefsegenskaper för att bli accepterade som chefer 
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trots deras kön. Om en kvinna däremot innehar en chefsposition och identifierar sig med 

denna position och dess egenskaper, måste hon istället tydliggöra hennes kön genom att 

utföra typiskt “kvinnliga” handlingar och attribut. Visar inte kvinnorna några “kvinnliga” 

egenskaper i sitt chefskap visar de inte på en enhetlig identitet. Detta för att medarbetarna 

jämför kvinnorna med den stereotypa bilden för kvinnor och idealet för chefer, vilka är 

motstridiga. Det skulle leda till en förvirring och osäkerhet om en chef som är kvinna enbart 

visar på “manliga” eller “kvinnliga” egenskaper. Om en kvinnlig chef enbart lever upp till 

chefsidealet med “manliga” egenskaper, skulle kvinnan bli ifrågasatt som kvinna och hon 

skulle inte ses som “en riktig kvinna”. Kvinnan skulle även bli ifrågasatt som chef, detta för 

att det finns förväntningar på kvinnliga chefer att inneha “kvinnliga” egenskaper såsom 

ödmjukhet. Risken finns om kvinnan utelämnar sin “kvinnlighet”, som en informant sa i den 

sekundära tolkningen, att hon uppfattas som en bitch. Lever kvinnan däremot endast upp till 

stereotypa bilden av hur en kvinna är, kommer de inte att accepteras som chefer.  

 

För att medarbetarna ska acceptera kvinnans identitet som enhetlig måste hon alltså balansera 

både “kvinnlighet” och de egenskaper som förknippas med chefspositionen. Kvinnan blir då 

accepterad både som kvinna och som chef. I kvinnornas identitetsskapande är det av stor 

betydelse hur andra uppfattar en och hur de själva vill bli uppfattade. Det är därför viktigt att 

finna denna balans, som ger omgivningens acceptans för att de ska kunna skapa en enhetlig 

yrkesidentitet som kvinnliga chefer. I och med att kvinnorna gör kön i sin chefsposition gör 

de också chefskap. De gör dock chefskap på ett annorlunda sätt än på det traditionella viset, 

detta genom att de inte till fullo anammar de “manliga” egenskaperna utan balanserar dessa 

med de “kvinnliga” egenskaperna. Alla roller, normer, värderingar, positioner etcetera 

upprätthålls och omskapas av oss människor, och så även chefspositionen. Att kvinnorna 

både gör och visar på sin “kvinnlighet”, samt beter sig på ett “manligt” präglat vis kan 

komma att bidra till en långsiktig förändring av den traditionella synen på chefskap, de gör 

chefskap på ett nytt sätt.   

 

Diskussion 
Denna studie avser att svara på frågan “hur kvinnor i chefspositioner upplever sitt 

yrkesidentitetsskapande”, vilket har varit av intresse då chefspositionen traditionellt sätt är 

manligt präglad. Detta är av stor vikt att undersöka då det råder en underrepresentation av 

kvinnor i chefspositioner. För att finna svaret på frågeställningen har vi haft en dialog med 

tio kvinnor i chefspositioner, och med hjälp av performativitetsteorin har vi tolkat och 

analyserat kvinnornas utsagor. Den nya förståelsen vi uppnådde i vår huvudtolkning visar hur 

kvinnorna använder performativa handlingar för att göra sin kvinnlighet i sin chefsposition.  

 

Resultatet visar att kvinnorna måste balansera mellan sin “kvinnlighet” samt de egenskaper 

som förknippas med och förväntas av chefspositionen, vilka är egenskaper som är präglade 

och formade av manlighet. Kvinnornas upplevelser visas i citaten och tyder på att kvinnorna 

genom att framhäva vissa typiskt “kvinnliga” egenskaper, som till exempel lyssnande och 

känslosamhet, tydligt gör kön i enlighet med Butlers performativitetsteori. Genom att de 

utför dessa “kvinnliga” handlingar i kombination med det som förväntas av en chef, leder det 

till en enhetlig yrkesidentitet i sin position, som både kvinna och chef. Detta för att varken 

deras kvinnlighet eller deras positioner som chefer ska ifrågasättas. Alltså gör de kvinnorna, 

som anser sig själva besitta mer kvinnliga egenskaper, handlingar som är typiska för 

chefspositionen. Dessa kvinnor betonar och framhäver alltså dessa mer “manliga” 

egenskaper i syfte att vinna godkännande som chefer och inte enbart som kvinnor. Detta 
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leder till att dessa kvinnor får en enhetlig identitet i sin chefsposition. Hade de inte tryckt på 

dessa “manliga” egenskaper så hade deras lämplighet som chefer blivit ifrågasatt. Kvinnor 

som däremot anser sig inneha mer “manliga” egenskaper, som också förknippas med 

chefspositionen, måste istället framhäva och göra sin “kvinnlighet” i större utsträckning för 

att inte deras kvinnlighet ska gå förlorad. Resultatet visar därmed att beroende på vilka 

egenskaper kvinnorna anser sig naturligt besitta, måste de balansera upp med det motsatta för 

att få omgivningens acceptans. Kvinnorna skapar alltså sin yrkesidentitet som kvinnor i en 

chefsposition, genom att utföra olika former av performativa handlingar som skapar en 

enhetlig yrkesidentitet. Detta genom en kombination av både kvinnlighet och de “manliga” 

egenskaper som chefspositionen kräver. Genom att kvinnorna gör sitt kön genom olika 

handlingar och beteenden, gör de också chefskap. De gör däremot chefskapet på ett nytt sätt 

genom att tänja på de ramar som finns för hur en chef ska vara och bete sig.  

 

Tidigare forskning i relation till resultat 

Tidigare forskning har hjälpt oss att identifiera vad som anses vara “manliga” och 

“kvinnliga” egenskaper, vilket har präglat vårt resultat och utan den kunskapen hade vi inte 

kunnat utföra analysen. Vi har med den tidigare forskningen inte avsett att bekräfta eller 

förkasta dess resultat, utan vi har tagit avstamp i dessa studier. Med den tidigare forskningen 

som grund har vi haft för avsikt att svara på frågan om hur kvinnliga chefer i praktiken gör 

då chefspositionen är manligt präglad. Den tidigare forskningen har påvisat att 

chefspositionen är manligt präglad och att kvinnor innehar egenskaper som inte 

överensstämmer eller är önskvärda i en chefsposition. Med hjälp av den tidigare forskningen 

har vi kunnat öka vår förförståelse vad gäller kvinnors upplevelser i arbetslivet, vilket har 

gett oss en grund att utgå från i studien. Den tidigare forskningen ledde oss till två teman “det 

manliga chefsidealet” och “stereotypa bilder av kvinnor i relation till chefskap”, det första 

temat handlar om att chefspositionen förknippas med typiskt “manliga” egenskaper som att 

vara hård och rak i sitt sätt att leda. Den tidigare forskningen visar att typiskt “manliga” 

egenskaper är ideala för chefspositionen, och att kvinnor känner ett tvång att anamma dessa 

egenskaper för att accepteras som chefer. Det andra temat vi kom fram till i den tidigare 

forskningen bekräftar det första temat, fast fokuserar på att typiskt “kvinnliga” egenskaper 

inte anses attraktiva för en chef. Forskningen visar att kvinnor anses ha egenskaper som till 

exempel omhändertagande och känslosamhet, egenskaper som inte tycks attraktiva i en 

chefsposition. Dessa stereotypa bilder av kvinnor begränsar både kvinnornas möjligheter att 

nå en chefsposition och att vara i den.   

 

Den tidigare forskningen visar alltså att det finns föreställningar om män och kvinnors 

egenskaper, och att chefspositionen förknippas med manliga egenskaper vilket begränsar 

kvinnors möjligheter till att bli- och vara chef. För att kvinnor ska kunna nå den positionen 

och accepteras som chefer anses kvinnor behöva anamma dessa manliga egenskaper. Det vår 

studie däremot har kommit fram till, vilket den tidigare forskningen saknar, är att kvinnor 

beroende på om de anser sig inneha främst typiskt “kvinnliga” eller “manliga” egenskaper 

måste balansera upp med det motsatta. Vår studie visar att kvinnorna inte enbart behöver 

anamma typiskt “manliga” egenskaper för att accepteras som chefer, utan också lyfta typiskt 

“kvinnliga” egenskaper för att ses som “riktiga kvinnor” och bra kvinnliga chefer. Enligt vår 

studie är det viktigt för kvinnorna att finna en balans mellan dessa motpoler, så att ingen av 

dessa tar över, då riskerar de att förlora antingen sin kvinnlighet eller sin respekt som chef 

som därmed påverkar deras yrkesidentitet. 
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Det som främst skiljer vårt resultat med tidigare forskning är att vårt huvudtema även visar 

att kvinnor i chefsposition måste inneha kvinnliga egenskaper, och inte enbart sträva efter de 

manliga egenskaperna som den tidigare forskningen säger. Detta i en strävan för att 

accepteras som chefer med samma förutsättningar, bemötande etcetera som män i 

chefspositioner. Den tidigare forskningen visar att kvinnor i chefsposition som beter sig 

typiskt “kvinnligt”, förlorar sin respekt och acceptans till viss del och upplever mer motstånd 

än män med i samma position. Det vår studie däremot visar är att kvinnor måste inneha och 

visa upp en kvinnlig approach för att accepteras som bra kvinnliga chefer. Vår studie visar att 

kvinnor som beter sig på ett typiskt manligt präglat sätt också förlorar sin acceptans och 

respekt som chefer då de även förväntas leva upp till kvinnligheten, därav balansen. Den 

tidigare forskningen som vi tagit del av visar alltså att kvinnor i chefspositioner som beter sig 

kvinnligt nedvärderas och att de kvinnor som anammar de manliga egenskaperna och 

ledarskapsstilarna vinner acceptans och respekt. Vår studie visar däremot att kvinnorna inte 

kan “vara” eller bete sig som antingen eller, utan måste finna en viss balans mellan 

“kvinnlighet” samt chefspositionen, med andra ord “manliga” egenskaper.  

 

Det som också är unikt med denna studie som vi inte sett i den tidigare forskningen är dess 

sätt att beskriva och lyfta hur detta går till i praktiken. Genom att vi har använt oss av 

performativitetsteorin för att beskriva hur kvinnorna gör sin kvinnlighet i chefspositioner 

tydliggör vi det faktum att kvinnorna gör sitt kön i chefskap och därmed gör de även 

chefskap. De gör chefskap på ett annorlunda sätt jämfört med det traditionella som tidigare 

forskning visar på, och därmed kan definitionen av chefskap successivt förändras. Resultatet 

i studien är förenligt med performativitetstanken då man enligt den ständigt måste bete sig på 

ett sätt som är förenligt med sitt kön, vilket också visar sig i vårt resultat. Där kvinnorna utför 

performativa handlingar genom att exempelvis vara lyssnande och ödmjuka, vilka är 

egenskaper som förknippas med kvinnlighet. Dessa egenskaper måste de hela tiden balansera 

med det chefsidealet som finns i deras yrkesposition som chefer, vilket är manligt präglat. 

För att godkännas som kvinnliga chefer måste utföra performativa handlingar som kvinnor 

men också utgöra performativa handlingar som förknippas med det manliga könet då 

chefspositionen är förknippad med manlighet. Misslyckas kvinnorna att balansera dessa 

performativa handlingar riskerar de att förlora sin acceptans som kvinna eller chef.  

 

Teori i relation till resultat 

Eftersom att den tidigare forskningen gav oss en inblick i hur män och kvinnor konstrueras 

och beter sig i enlighet med dessa konstruktioner, väcktes vårt intresse för hur man som 

kvinna gör sitt kön i en manligt präglad position, vilket tidigare forskning visar på att 

chefspositionen är. När vi kom till insikt om detta behövde vi en teori som hjälpte oss att 

förstå hur kvinnorna gör i en position som är manligt präglad, därför använde vi oss av 

Butlers performativitetsteori, vilken hjälpte oss att synliggöra och förstå detta. Vi ville med 

denna studie nå en djupare förståelse av hur kvinnor gör för att bli accepterade i denna 

position som är manligt präglad och därför inte sammanfaller med den stereotypa bilden av 

kvinnor. Därför har det varit av stort intresse att undersöka och ta del av kvinnornas 

upplevelser av hur detta görs i praktiken och i deras vardagliga liv. Performativitetsteorin har 

hjälpt oss att nå det slutgiltiga temat “balansen mellan kvinnlighet och chefspositionen” i vårt 

resultat, utan denna teori hade vi inte uppnått denna förståelse. Utan performativitetsteorin 

hade vår analys antagligen stannat vid den sekundära tolkningen, då vår förförståelse inte 

skulle sträckt sig längre. Vi kunde med hjälp av performativitetsteorin förstå att kvinnorna 

inte pendlar mellan de två rollerna, kvinna och chef, utan ständigt befinner sig i båda och att 
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de aktivt måste upprätthålla dem för att inte förlora sin kvinnlighet eller sin acceptans som 

chef.  

Det vår studie har bidragit till vad gäller den teoretiska referensramen är en djupare förståelse 

för hur performativa handlingar görs i praktiken, det vill säga hur kön görs genom 

performativa handlingar i chefspositionen som är förknippad med “manlighet”. Butlers 

beskrivning av performativitetsteorin kan upplevas abstrakt men i och med denna studie har 

vi visat och tydliggjort ett exempel på hur faktiska kvinnor använder sig av performativa 

handlingar i praktiken.  

 

Metodologiska reflektioner 

Vårt val av den hermeneutiska ansatsen har varit en självklarhet från studiens start eftersom 

studiens syfte är att förstå hur kvinnor i chefsposition upplever sitt yrkesidentitetsskapande. I 

hermeneutiken står individens egna upplevelser i fokus, vilket är det vi har haft för avsikt att 

undersöka. Ytterligare en anledning till valet av hermeneutiken är dess ställningstagande vad 

gäller förförståelse, vi anser precis som ansatsen att förförståelsen är av stor vikt vid tolkning 

då vi inte kan bortse från den och att det är från vår förförståelse vår förståelse byggs från.  

Hermeneutiken har även hjälpt oss att upprätthålla ett öppet förhållningssätt till de utsagor 

som kvinnorna delat med oss genom dialog. Genom att vi har haft denna öppenhet gentemot 

utsagorna har vi låtit materialet berätta saker för oss som har förändrat vår förförståelse och 

därmed oss.  

 

Det vi har upplevt svårt med den hermeneutiska ansatsen är tillvägagångssättet i analysen då 

ansatsen menar att analysdelen skall vara uppdelad i flera faser där materialet omtolkas gång 

på gång. I den första tolkningsakten upplevde vi det svårt att inte övertolka och blanda in 

teorin. Vi fick aktivt motstrida den instinktiva viljan att blanda in teori för tidigt i 

tolkningsprocessen, därför var första tolkningsakten teorilös. Hade vi blandat in teorin för 

tidigt hade vi inte varit öppna mot materialet. Vi upplevde det alltså svårt att låta materialet 

berätta för oss istället för att vi bara skulle ha återberättat det vi redan visste. Hermeneutiken 

som metod har “tvingat” oss att inte dra förhastade slutsatser vilket har varit av stor vikt för 

att uppnå vårt resultat.   

 

En kritik gentemot hermeneutiken är att de tolkningar som vi har gjort under 

tolkningsprocessen är utifrån vår förförståelse, därför är våra tolkningar individuella och 

kontextbundna. Detta innebär att om en annan forskare hade utfört studien, kanske utifrån en 

annan teori än performativitetsteorin, hade förmodligen tolkningarna sett aningen annorlunda 

ut. På grund av detta måste vi som forskare ta stor hänsyn till vår förförståelse, detta har vi 

gjort genom att redovisa vår förförståelse och hur vår tolkningsprocess gått tillväga på ett 

utförligt sätt. I analysarbetet finns alltså en risk som vi nämnde ovan att vi upplevde 

utmanande, att vi som forskare projicerar vår egen förståelse på kvinnornas utsagor vilket vi 

försökt undvika genom att behålla en öppenhet. Det finns också en risk vid 

intervjusituationer att informanterna, kvinnorna i vårt fall uttalar sig på ett sätt som de tror är 

önskvärt. Detta är en risk som finns vid alla metoder som använder sig av intervjuer. 

Intervjuer anser vi dock är det bästa sättet att komma åt informanternas egna upplevelser av 

det fenomen som undersöks.  

 

Egna reflektioner och vidare forskning 

Vad gäller urvalet har vi kommit till insikt om dess begränsningar vad gäller den etniska 

variationen av informanter. Bland våra urvalskriterier tog vi inte hänsyn till kvinnornas 

etniska bakgrund, vilket har lett till ett etniskt homogent urval. Detta är någonting som vi i 
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efterhand blev kom till insikt om och anser vara en begränsning vad gäller variation på 

urvalet, hade vi tagit hänsyn till detta hade förmodligen resultatet fått ett annat utfall. Vi 

uppmanar till vidare forskning inom detta, då vi anser att det är av stort intresse att undersöka 

hur olika etniciteter görs i enlighet med performativitetsteorin i chefspositionen. Fokus för 

denna studie har inte varit att analysera denna aspekt, däremot har vi tryckt på att vårt urval 

haft maximal variation, här missades denna aspekt. En anledning till att vi inte lyckats få med 

denna etniska variation kan bland annat grunda sig i det faktum att etnisk variation på 

chefspositioner är mycket låg inom det svenska näringslivet. Enligt statistik utgörs knappt 10 

% av alla Sveriges chefer av personer med invandrarbakgrund, denna siffra blir säkerligen 

betydligt mindre om man endast tittar på kvinnor. Vi önskar dock i efterhand att vi hade tagit 

hänsyn till denna aspekt.  

 

Något vi vill betona är att vi i studien när vi skrivit om “manliga” och “kvinnliga” 

egenskaper, utgår från den tidigare forskning vi tagit del av om vad som ses som “manliga” 

och “kvinnliga” egenskaper. Vi lägger alltså inga egna åsikter i vad som är kvinnliga och 

manliga egenskaper, och inte heller någon värdering i vilka egenskaper som bör värderas 

högre. Genom att också skriva dessa inom citationstecken markerar vi att dessa egenskaper 

inte är absoluta, och inte nödvändigtvis ser ut på detta sätt för alla män och kvinnor. Det är 

också av vikt att tillägga att vi är medvetna om att det inte endast finns två kön.   

 

Efter våra dialoger med kvinnorna har vår förförståelse och förståelse förändrats då vi hade 

föreställningar om vad det skulle innebära att vara kvinna i en chefsposition. Genom att vara 

öppna för kvinnornas egna berättelser, till exempel genom att vid intervjuerna ha öppna 

frågor med stort utrymme för egen reflektion, har både vi och vår förståelse förändrats. Innan 

studien hade vi en bild av att kvinnor i chefspositioner blev underskattade och nedvärderade 

på grund av deras kön i mycket större grad än vad kvinnorna själva upplevde.  

 

Vi anser att den information som vår studie har kommit fram till kan bidra till en förändrad 

syn och inställning till kvinnor i chefspositioner. Med denna ökade medvetenhet om hur 

kvinnor balanserar de förväntningar som finns på henne utifrån sitt kön och sin 

yrkesposition, kan alla ställa sig kritiska till sina förväntningar och förutfattade meningar om 

hur en kvinna och en chef bör vara. Om fler människor når denna medvetenhet ökar en 

öppenhet eftersom de ramar av förväntningar som finns och som kvinnor rättar sig efter, 

successivt kan luckras upp och leda till ett öppnare klimat. Om dessa ramar luckras upp 

möjliggör det för fler kvinnor att nå och vara i en chefsposition. Dessa sociala förändringar 

kan också leda till förändringar i näringslivet där mer kunskap och kompetens tas till vara på 

då fler kvinnor inkluderas och respekteras. 

 

Att vara kvinna och chef visar i vår studie sig vara en begränsad position, då kvinnor i 

chefsposition måste hitta en viss balans. Balansen sker mellan att göra sig själva genom både 

“manliga” och “kvinnliga” egenskaper, för att uppnå omgivningens acceptans som chef och 

kvinna samt visa på en enhetlig identitet. Chefspositionen innebär idag strikta ramar om hur 

en chef ska vara, en chef ska som tidigare forskning visat besitta “manliga” egenskaper. Det 

våra informanter däremot har visat oss är att man trots detta “manliga” chefsideal, kan vara 

kvinna i denna position vilket de gör genom performativa handlingar. När kvinnorna gör 

detta bidrar de med en successiv förändring av det chefsideal som finns idag, vilket på längre 

sikt kan leda till att man kan göra chefskap på ett annorlunda sätt i framtiden jämfört med 

idag. Genom att kvinnor utför performativa handlingar i sin chefsposition kan vi möjligtvis 

se andra sätt att göra chefskap på i framtiden, vilket vore intressant att forska om i framtiden. 

 



 
 
 
 

38 

Denna studie har en unik infallsvinkel då tolkningen baseras på performativitetsteorin, detta 

har inte tidigare gjorts enligt vår kännedom. Teorin har gjort så att vår tolkning av 

kvinnornas utsagor har lett till ett resultat som skiljer sig från vad tidigare forskning kommit 

fram till. Som vi har nämnt ovan handlar den tidigare forskningen om hur kvinnliga chefer 

antingen anpassar sig efter chefsidealet vilket är manligt, eller inte kan ses som chefer på 

grund av deras kvinnliga egenskaper. Vår studie visar däremot att kvinnor i chefspositioner 

inte enbart måste leva upp till chefsidealet, utan också leva upp till de förväntningar som 

ställs på dem som kvinnor för att både accepteras som chefer och kvinnor i sin yrkesidentitet. 

 

Det är troligt att det finns andra sätt att göra chefskap på, än vad denna studie kommer fram 

till. Andra möjliga sätt att göra chefskap på skulle kunna tänkas vara att män i chefsposition, 

trots att positionen är manligt präglad, använder sig av vad som i den tidigare forskningen ses 

som typiskt “kvinnliga” egenskaper. En av oss forskare har haft en manlig chef som använde 

sig av typiskt “kvinnliga” egenskaper, denne chef sågs av medarbetarna som en “mes”. Detta 

är en aspekt som vidare forskning skulle kunna utforska, det vill säga hur manliga chefer som 

använder en “kvinnlig” ledarstil, trots det manliga chefsidealet, bemöts av omgivningen, hur 

de möjligen gör för att respekteras som chefer, samt vad dessa egenskaper fyller för funktion. 

Det kan också tänkas vara så att kvinnor gör chefskap på helt andra sätt än vad den tidigare 

forskningen och vår studie visar. Möjligen finns de chefer, både kvinnor och män, som 

försöker befinna sig på samma “nivå” som medarbetarna. Chefer som inte tar någon 

ledarställning gentemot gruppen, utan är en i “gänget”. Studier kring detta skulle kunna 

undersöka hur dessa chefer gör för att driva igenom beslut och för att få med sig gruppen, 

samtidigt som de inte vill ta ledningen. 

 

Inför framtida studier om kvinnliga chefer tycker vi det vore intressant att ta reda på hur 

medarbetarna upplever dessa kvinnliga chefer i relation till performativitetsteorin. Det som 

kvinnorna berättar behöver nödvändigtvis inte stämma i praktiken, medarbetarna kanske 

upplever att de gör på ett annat sätt än de själva upplever. Som vi nämnde tidigare finns en 

risk att kvinnorna berättar det de tror att vi vill höra, därför är det av vikt att se huruvida 

deras berättelser stämmer överens med omgivningens bild. Denna typ av studie skulle kunna 

vara etnografisk, och leda till ytterligare en bredare förståelse kring fenomenet kvinnor i 

chefspositioner. Ytterligare studier kan tänkas jämföra män och kvinnor i chefspositioner 

utifrån performativitetsteorin, detta vore av intresse för att chefsidealet och manliga 

egenskaper är desamma i stora drag. Därför vore det intressant att se hur män gör i 

jämförelse med kvinnor.  
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Bilaga 1 
 

Intervjugudie:  

 

Etiska principer 

- Konfidentialitetkravet  

- Nyttjandekravet  

- Samtyckeskravet 

- Informationskravet  

 

Tema 1: 

Överblick av kvinnans liv och yrkesposition 

 

Tema 2: 

Bakgrund 

  

Tema 3:  

Att bli chef 

 

Tema 4:  

Möjliggöranden och motstånd för att bli chef  

 

Tema 5 

Upplevelsen av att vara kvinna i en traditionellt sätt manligt präglad position. 
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Bilaga 2 
 

Missivbrev 

Hej,  

 

Vi är två studenter som läser det beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens 

Högskola och gör en studie om kvinnor som är chefer och hur de ser på sitt chefskap. Med 

denna studie vill vi lyfta kvinnors upplevelser av att vara chefer. För att kunna genomföra 

denna studie skulle vi behöva intervjua några kvinnliga chefer, och undrar därför om du kan 

tänka dig att ställa upp på en intervju? 

 

Intervjun tar cirka 30-45 minuter, du har möjlighet att bestämma tid och plats. Intervjun 

kommer endast användas i studiens syfte, deltagandet är helt frivillig och du kommer ha 

möjlighet att avbryta din medverkan under hela studiens gång. Dina personuppgifter kommer 

behandlas med konfidentialitet vilket innebär att det är endast är vi som kommer veta vem du 

är och i studien kommer det inte gå att identifiera dig.  

 

Har du några frågor angående studien är det bara att kontakta oss. 

 

Hoppas på din medverkan! 

 

Johanna Humlehagen 

073-6 33 28 18 

jhn14007@student.mdh.se 

 

Bianca Evans  

072-2 53 88 78 

bes14001@student.mdh.se 

 

Handledare: 

Henrik Fürst 

henrik.furst@soc.uu.se 
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