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Sammanfattning 

I föreliggande undersökning har fem kvinnliga mellanchefer, inom den offentliga sektorn 

intervjuats om sina upplevelser och erfarenheter av hinder och möjligheter för deras 

karriärutveckling och chefskap. I undersökningen har jag använt kvalitativ metod i form av 

halvstrukturerade intervjuer. Resultat och analysdelen indelas i fyra olika teman: beskrivning 

av ledarskap, män och kvinnors chefsegenskaper och ledarstilar, karriär – ambitioner och 

möjligheter samt familjens betydelse. Under dessa rubriker redovisas resultaten och paralleller 

dras till human relationsteori, kön som social konstruktion, homosocialitet, möjlighetsstruktur 

och familjeorientering. Kopplingar görs även till tidigare forskning. Resultaten visar att 

möjlighetsstruktur, familjeorientering, social konstruktion av ledarskap och kön samt kvinnlig 

heterosocialitet tolkas som hindrande faktorer samtidigt som ledaregenskaper och sociala 

nätverk tolkas som möjlighetsfaktorer för kvinnors karriärutveckling och chefskap. 

 

Sökord: kvinnliga chefer, karriär, chefskap, organisation, kön, möjlighetsstruktur, 

homosocialitet.  
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1. Introduktion 

1.1 Problemområde 

Den svenska arbetsmarknaden är en segregerad marknad där endast 76 av 366 yrken har en 

jämn könsfördelning. 15 procent av Sveriges anställda arbetar inom dessa yrken, resterande 

85 procent arbetar inom yrken med ojämn könsfördelning. Med jämn könsfördelning menas 

att yrket har en fördelning mellan kvinnor och män inom intervallet 40-60 procent (SCB, 

2007). Segregeringen verkar både vertikalt, mellan olika hierarkiska beslutsnivåer, och 

horisontellt, mellan olika yrken (SOU 1999:69). År 2005 arbetade 52 procent av kvinnorna 

och 19 procent av männen inom den offentliga sektorn. Motsvarande siffror för den privata 

sektorn var 48 procent av kvinnorna och 81 procent av männen (SCB, 2006, 7). 

 

Enligt Statistiska Centralbyrån är 28 procent av Sveriges chefer, sett till alla sektorer, kvinnor. 

Vid en jämförelse mellan privat och offentlig sektor visar det sig att inom den privata sektorn 

är 22 procent av cheferna kvinnor och inom den offentliga sektorn 56 procent. Detta ser ut 

som bra och höga siffror med många kvinnliga chefer inom den offentliga sektorn, men sett 

till könsfördelningen med 52 procent kvinnor och 19 procent män ser man att det även här 

finns en tydlig snedfördelning mellan könen på chefsposterna (SCB, 2004). 

 

Jämställdhet är ett frekvent använt ord, men vad betyder det egentligen? En definition av 

jämställdhet lyder: 
 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma 

samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter 

och skyldigheter på livets alla områden (SCB, 2006, 5).  
 

En åtskillnad kan göras mellan jämlikhet och jämställdhet. Jämlikhet handlar om alla 

människors lika värde och om rättvisa förhållanden för alla i samhället.  Jämställdhet är en 

specifik jämlikhetsfråga som behandlar förhållandet mellan kvinnor och män (SCB, 2006, 5). 

I denna uppsats kommer jag att koncentrera mig på att undersöka hur jämställdhet kopplat till 

det yrkesmässiga livet och karriärmöjligheter uppfattas av enskilda individer. 

 

Forskning, diskussioner i media och även det vardagliga samtalet kring kvinnliga chefer 

kretsar ofta kring chefer inom näringslivet och kvinnor som bryter mot fördomarna och 

utövar sitt ledarskap i mansdominerade organisationer och verksamheter. En grupp som jag 

efter inledande litteraturstudier uppfattar som aningen förbisedd och som jag är intresserad av 
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är kvinnor som utövar sitt ledarskap inom den offentliga sektorn, kvinnor som utövar 

ledarskapet i en kvinnodominerad miljö. Elisabeth Berg (2000, 147) skriver i sin bok, Kvinna 

och chef i offentlig förvaltning:  
 

Att forska om kvinnliga mellanchefers karriär ur ett könsteoretiskt perspektiv 

i yrken där kvinnor dominerar på låg- och mellanpositioner är nästan som 

att skriva om något som egentligen inte finns. 

 
Detta citat gjorde mig extra intresserad av att studera just detta område. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur kvinnliga mellanchefer upplever möjligheter och hinder för karriär 

och chefskap. Jag är intresserad synliggöra den förbisedda gruppen kvinnliga chefer inom den 

offentliga sektorn.  

 

Detta syfte är relativt brett och därför kommer jag i denna studie att avgränsa mig ytterligare 

genom att undersöka olika teman som representeras av följande frågeställningar:  

Hur beskriver respondenterna sitt eget ledarskap? 

Upplever de att det finns skillnader mellan män och kvinnors chefsegenskaper och ledarstilar? 

Vilka karriärambitioner har de och hur upplever de sina möjligheter att göra karriär? 

Vilken inverkan upplever de att familjen har på deras arbete?  

 

1.3 Avgränsningar 

Då tiden är knapp och endast fem intervjuer kan genomföras väljer jag att fokusera på 

kvinnors upplevelser. Jag kommer inte, som många uppsatsförfattare före mig, intervjua både 

manliga och kvinnliga respondenter för att kunna jämföra resultaten. I stället vill jag fördjupa 

mig i kvinnornas erfarenheter och se om och hur deras upplevelser går ihop med relevant 

tidigare forskning och teorier som finns på området. Hur stämmer dessa kvinnors upplevelser 

och erfarenheter överens med den bild som målas upp med hjälp av teori, statistik och 

forskning?  

 

Sett till distinktionen mellan jämlikhet och jämställdhet så kommer jag i denna uppsats 

koncentrera mig på jämställdhet. Jämlikhet är en otroligt viktig fråga och jag är medveten om 

att andra faktorer såsom t.ex. etnicitet, ålder och klasstillhörighet påverkar dessa kvinnor i 

deras situation men jag kommer i denna uppsats lägga fokus på kön och ledarskap.  
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Mina respondenter arbetar alla inom den offentliga sektorn, mycket forskning har genomförts 

inom näringslivet och mycket forskning har genomförts rörande kvinnor som är i minoritet 

och leder män. Jag däremot är intresserad av kvinnligt ledarskap i en kvinnodominerad 

omgivning och avgränsar mig därför till att endast undersöka chefers upplevelser inom den 

offentliga sektorn.  

 

1.4 Disposition 

Inledningsvis kommer jag att ge en kort överblick av den segregerade arbetsmarknaden som 

är en realitet i Sverige samt av Pro Aros som är den organisation där respondenterna i denna 

studie arbetar. Därefter kommer metodavsnittet där en detaljerad genomgång av studiens 

genomförande görs. Metodologiska reflektioner och en kort presentation av respondenterna 

tas även upp här. Den tidigare forskningen redogör jag för under fyra olika rubriker: 

ledarskap inom den offentliga sektorn, glastak, kvinnligt och manligt ledarskap samt hinder 

och möjligheter för kvinnors karriäravancemang. I teoriavsnittet tas human relations, kön 

som social konstruktion, homosocialitet, möjlighetsstruktur samt familjeorientering upp. Det 

empiriska materialet redovisas under rubriken resultat och analys och här görs kopplingar till 

teorier och tidigare forskning. Slutligen görs en sammanfattning av resultaten och uppsatsen 

avslutas.   

 

2. Den segregerade arbetsmarknaden och studiens fält 

Enligt Kvinnomaktutredningen (SOU 1998:6, 1) ser läget för kvinnor i det svenska samhället 

ut på följande sätt: 

• Sverige är inte ett jämställt land 

• Arbetslivet fungerar inte rationellt 

• Könskvotering är vanligt 

• Män är som korkar – flyter alltid upp 

• Bättre satsa på könsbyte än utbildning 

• Offentlig sektor exploaterar kvinnor  

Inom den offentliga sektorn är kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnliga anställda 

färre än inom den privata sektorn. Den offentliga sektorn ses ofta som mer ”kvinnovänlig” än 

den privata sektorn, men i vissa avseenden exploateras kvinnor här. Deltidsarbeten och 

tillfälliga anställningar leder till att kvinnor lämnas med dåliga löner, utvecklingsvillkor och 

låga pensioner. När försök att bryta den yrkesmässiga segregeringen har gjorts har det visat 
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sig att det nästan alltid är männen som är mest framgångsrika. Män har lättare att lyckas på 

kvinnodominerade arbetsplatser än vad kvinnor har på mansdominerade. Manlighet i sig ses 

som en kompetens (SOU 1998:6). 

 

På arbetsmarknaden finns det ”kvinnliga” och ”manliga” yrken. Kvinnliga arbeten finns 

främst inom hälso- och sjukvården och med socialt arbete medan män främst arbetar inom 

tillverkningsindustrin. Inom den offentliga sektorn finns det ett större antal kvinnliga chefer 

än i den privata sektorn men i förhållande till antalet anställda kvinnor är andelen låg (SOU 

1998:6). 

 

Genom det moderna arbetslivets historia från början av 1900-talet och fram till idag har 

könsmässig segregering varit en del av arbetsmarknaden. Segregering och diskriminering 

finns inbyggd i arbetsmarknaden och arbetslivets strukturer. Genom historien har stora 

framsteg gjorts, i dag utgör kvinnor hälften av arbetskraften och ingen formell utestängning 

av kvinnor från yrken förekommer. Könssegregeringen har minskat dramatiskt men ännu idag 

existerar strukturer som verkar segregerande. Segregeringen verkar både horisontellt och 

vertikalt. Horisontell segregering innebär att män och kvinnor har olika yrken, olika 

arbetsgivare och att män och kvinnor arbetar inom olika branscher, organisationer och på 

olika arbetsplatser. Vertikal segregering innebär att det finns systematiska skillnader i hur 

långt män och kvinnor når i sina karriärer, män och kvinnor innehar olika hierarkiska 

positioner (SOU 2004:43).  

 

Segregeringen är enligt Christine Roman (1994, 19) ett grundläggande kännetecken för 

dagens svenska arbetsmarknad. Segregeringen innebär i praktiken att en oproportionerligt stor 

andel kvinnor arbetar inom lågavlönade yrken där statusen är låg och få karriärvägar existerar. 

Det innebär att individernas frihet att välja begränsas, individer fördelas på olika arbeten 

utifrån andra kriterier än vilja och förmåga. Detta leder till att de mänskliga resurser som finns 

inte utnyttjas på det sätt som de borde. 

 

Det finns många olika teorier om varför arbetsmarknaden är segregerad. Två tydliga 

riktningar går att urskilja bland dessa, dels de som tar upp individuella faktorer och dels de 

som tar upp strukturella faktorer. Teoretiska förklaringar går ut på att arbetsdelningen i 

hemmet påverkar kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden bl.a. i form av att kvinnor har 

kortare utbildning och mindre arbetslivserfarenhet. Fördomar och myter om hur kvinnor är 
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och vad kvinnor kan och inte kan existerar. Sett ur ett organisatoriskt perspektiv så erbjuder 

organisationer olika möjlighetsstrukturer för män och kvinnor och detta kan t.ex. leda till att 

kvinnor upplevs ha lägre ambitioner rörande karriären än vad män har (SOU 1998:6; SOU 

2004:43). 

 

Det empiriska materialet i min studie är inhämtat från respondenter inom Västerås stad som är 

en politiskt styrd organisation och Västerås största arbetsgivare med 11 020 medarbetare inom 

huvudavtalet Allmänna bestämmelser. Av dessa är 8697 kvinnor och 2323 män. 

 

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen som har ett övergripande ansvar för 

att leda, styra och samordna de olika verksamheterna. Under denna instans finns det olika 

nämnder som ansvarar för att, inom sitt specifika ansvarsområde, bryta ned de övergripande 

målen till mer specifika målsättningar. För att underlätta politikernas arbete så har nämnderna 

kommunala förvaltningar med professionella tjänstemän till sin hjälp. Dessa har till uppgift att 

ta fram så bra beslutsunderlag som möjligt och att genomföra besluten i praktiken (Västerås 

stad 2006a; Västerås stad 2007a). De olika nämnderna har förvaltningar under sig som 

ansvarar för den dagliga verksamheten, exempel på dessa är Fastighetskontoret, Konsult och 

service, Renhållningsverket, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen m.fl. Respondenterna i min 

studie arbetar alla inom Pro Aros som är den förvaltning som ansvarar för utförandet av 

”mjuka” tjänster såsom utbildning, vård, omsorg, kultur och fritidstjänster (Västerås stad 

2006b). 

 

Pro Aros är indelat i fyra verksamhetsblock: lärande och utbildning, vård och omsorg, individ 

och familj samt kultur, fritid och förebyggande. Man har idag totalt 6651 tillsvidareanställda 

medarbetare fördelat på drygt 130 enheter. Bland medarbetarna är 5568 kvinnor och 1083 

män. Medelåldern är 47 år både bland männen och bland kvinnorna. De personalgrupper som 

är störst är lärare, vårdbiträden, förskollärare, barnskötare och socialsekreterare (Västerås stad 

2007b; Västerås stad 2007a).   

Enligt uppgifter från Personalavdelningen via e-post den 18/4 2007 finns det inom hela 

Västerås stad fyra olika chefsnivåer. Antal och könsfördelning ser ut som följer:  

                       Män Kvinnor Totalt  

Direktörer/förvaltningschefer:   9    5   14 

Verksamhetschefer:   15    9   24 
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Enhetschefer:             71   144              215 

Avdelningschefer:   12   30   42 

Totalt:   107  188  295 

Direktören har ett delegerat ansvar för förvaltningen som helhet, under dessa finns 

verksamhetscheferna som ansvarar för sitt verksamhetsområde. Härefter finns enhetscheferna 

som har ansvar för sin enhet och till hjälp kan de i vissa fall ha avdelningschefer som ansvarar 

för en begränsad del av enheten.   

 

3. Metod 

3.1  Val av metod 

Med utgångspunkt i mina frågeställningar och mitt syfte så bestämde jag mig för att den 

kvalitativa forskningsansatsen lämpade sig bäst för mitt ändamål. Som datainsamlingsmetod 

valde jag att genomföra halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Syftet med kvalitativa 

forskningsintervjuer är att erhålla beskrivningar av respondenternas livsvärld för att sedan 

tolka deras mening. Mot bakgrund av detta anser jag att denna metod passar min 

undersökning där målet var att belysa de kvinnliga chefernas upplevelser och förståelse av 

sina möjligheter till och hinder för karriärutveckling och chefskap. Kvantitativa fakta kring 

strukturer, könsfördelning, formella villkor m.m. fanns tillgängligt för mig i form av statistik 

och offentliga dokument, t.ex. från Statistiska centralbyrån och Västerås stads hemsida, men 

jag ville nå en djupare förståelse av kvinnornas egna upplevelser. Jag var dock intresserad av 

det unika i deras egna berättelser och av att nå en ökad förståelse för deras situation. Jag ville 

få en uppfattning om hur de ser på de strukturer och sammanhang som påverkar deras 

karriärmöjligheter och chefskap (Holme & Solvang, 1997, 78; Kvale, 1997, 117). 

 

Inför intervjuerna utformade jag en intervjuguide som omfattade fyra olika teman:  

1. bakgrund,  

2. ledarskap,  

3. ledarskap och kön samt 

4. karriär.   

Under dessa teman skapades förslag till relevanta frågor (Se bilaga 1). Denna intervjuguide 

användes som en grund för samtalet men jag försökte hela tiden vara öppen för förändringar 

rörande frågornas formuleringar, ordningsföljd och relevans i den aktuella situationen (Kvale, 

1997, 117). Vid skapandet av intervjuguiden användes den tidigare forskningen och den 
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inledande litteratur- och teorigranskningen som utgångspunkt. Vid formulerandet av frågorna 

i intervjuguiden eftersträvades öppna frågor som inte skulle verka ledande, målet var att 

respondenternas spontana berättelser skulle fungera som en vägvisare vid formulerandet av 

uppföljningsfrågor.  

 

I inledningsskedet av arbetet med denna studie låste jag mig inte vid vissa specifika teoretiska 

utgångspunkter. Under arbetsprocessens gång försökte jag i minsta möjliga mån styras av 

vissa bestämda teorier. Anledningen till denna öppenhet var att jag i mötet med empirin ville 

vara så öppen som möjligt för respondenternas egna upplevelser och berättelser. Jag har 

nyttjat ett angreppssätt som lutar åt det induktiva hållet där utgångspunkten finns i empirin. 

Processen har dock inte varit rent induktiv då jag haft min teoretiska förförståelse och den 

tidigare forskningen som till viss del är teoretiskt förankrad med mig. De specifika teorier jag 

använt mig av i analysen kom in i bilden vid tolkningen av det empiriska materialet. I 

analysskedet utgick jag från det empiriska materialet och kopplade detta till de specifika 

teorierna. 

 

3.2  Urval 

Uppsatsen baseras på fem stycken intervjuer. Urvalet av respondenter gjordes även det utifrån 

syftet med undersökningen. Utifrån syftet och förförståelsen jag tillägnat mig genom 

litteraturstudier på ämnesområdet gjordes ett strategiskt urval, detta innebär att urvalet inte 

gjorts slumpmässigt. Urvalet är gjort utifrån medvetna kriterier rörande målet med 

undersökningen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003, 256). Jag valde att 

intervjua kvinnor som arbetar inom offentlig verksamhet, inom kommunen, inom vård- och 

omsorgsdelen av den kommunala verksamheten i Västerås stad. Anledningen till mitt 

specifika intresse för kvinnor inom den offentliga sektorn var att det vid 

litteraturgenomgången verkade vara ett relativt outforskat område samt att det inom denna 

sektor finns en stor andel kvinnor på chefspositioner som i stor utsträckning interagerar med 

och leder andra kvinnor.  

 

3.3 Presentation av deltagare 

Mina respondenter är mellan 40 och 65 år gamla. Alla arbetar som mellanchefer inom 

Västerås stads utförarorganisation Pro Aros. Respondenterna har arbetat i sin nuvarande 

befattning från ett till över 35 år. Respondenternas civilstånd ser lite olika ut, från 
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ensamstående till gifta. Respondenterna har barn i olika åldrar. Sett till antal anställda som de 

ansvarar för så sträcker det sig från ett 40-tal upp till ett 80-tal. Som mellanchefer har de det 

yttersta ansvaret för verksamheten och de anställda men till sin hjälp kan de ha 

avdelningschef eller assistent. De har lite olika utbildning, från gymnasieutbildning till 

högskoleutbildning. Fingerade namn kommer att användas i presentationen av det empiriska 

materialet. 

 

3.4  Genomförande 

E-post skickades till de verksamhetschefer som är överordnade enhetscheferna och de 

vidarebefordrade ett kort brev med allmän information till alla berörda individer. I detta brev 

informerade jag kort om vem jag är, vad intervjumaterialet skulle användas till, praktisk 

information kring intervjuerna och när jag beräknade att genomföra intervjuerna. Anledningen 

till att jag skickade ut detta brev var för att få ett godkännande från de överordnade samt för 

att underlätta den första telefonkontakten. Vidare kontakt togs sedan med sju möjliga 

respondenter, av dessa tackade två nej. En av dem som nekade ville inte delta och den andra 

var inte tillgänglig under de två veckor som jag planerat genomföra intervjuerna.  

 

Till de fem respondenterna som tackade ja skickades ett bekräftelse- och informationsbrev. I 

detta brev bekräftades vår avtalade tid, kontaktuppgifter förmedlades om problem med tiden 

eller frågor skulle uppstå. En viktig del i forskning som är väsentlig att beakta och alltid 

eftersträva är att den skall vara etiskt korrekt. Alla forskningsetiska överväganden bör utgå 

från det s.k. individskyddskravet som innebär att individen skall skyddas från negativa 

konsekvenser som kan bli resultat av forskningen. Vetenskapsrådet har konkretiserat 

individskyddskravet i fyra allmänna huvudkrav som skall följas vid forskning. För att dessa 

etikaspekter skulle vara tydliga för respondenterna redogjorde jag för innehållet i dessa i 

brevet som skickades ut. I enlighet med informationskravet upplyste jag om syftet med min 

undersökning. Utifrån samtyckeskravet, informerade jag om att medverkan är frivillig, att 

intervjun när som helst kan avbrytas och att ställda frågor inte behöver besvaras. Jag 

försäkrade deltagarna om att alla uppgifter som framkommer under intervjun kommer att 

behandlas med största möjliga konfidentialitet, detta i enlighet med konfidentialitetskravet. 

Jag informerade även om nyttjandekravet som innebär att ingen obehörig kommer att kunna ta 

del av materialet, och att detta endast kommer att användas för mitt redovisade vetenskapliga 
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syfte (Esaiasson et al. 2003, 441-448). I brevet informerade jag även om att jag ämnade 

använda bandspelare under intervju, men att detta var frivilligt (Se bilaga 2). 

 

Enligt Esaiasson et al. (2003, 294) skall intervjuerna genomföras på en plats där respondenten 

känner sig bekväm. De rekommenderar även att platsen skall vara lugn och att intervjun skall 

kunna genomföras ostört. Respondenterna fick p.g.a. detta själva välja tid och plats för 

intervjuerna inom de två veckor som utgjorde tidsramen för datainsamlingen. Samtliga 

respondenter valde att träffas på sin arbetsplats, på arbetstid. Fyra av intervjuerna 

genomfördes i en lugn och ostörd miljö. Den femte respondenten vittnade om sin närhet till 

personal och brukare på arbetsplatsen och snart efter det avbröts intervjun under en kortare 

stund av en brukare som hade ett ärende. Detta avbrott ser jag inte som ett problem utan 

snarare som en ökad insikt i hennes vardag och verklighet och som en bekräftelse på det hon 

berättat för mig. 

 

Alla intervjuer utom en registrerades via bandspelare. Den femte respondenten hade vid ett 

tidigare tillfälle ställt upp på en intervju med bandspelare och i efterhand hade hon inte tyckt 

att det kändes bra. P.g.a. detta avböjde hon bandinspelning under intervjun. Jag antecknade så 

gott det gick och snarast efter intervjun skrev jag rent mina anteckningar och kompletterade 

med mina minnesbilder från intervjun.  

 

De inspelade intervjuerna skrevs ut till skriftlig text och detta påbörjades samma dag som 

intervjun och slutfördes så snart som möjligt. Detta för att ha full fokus på en intervju i taget. 

Vid transkriberingen skrevs respondentens berättelser ned ordagrant, hörbara läten och längre 

pauser registrerades. Tre av intervjuerna var inspelade med bra ljud och det var inga problem 

att höra vad som sades och att skriva ut detta. Den fjärde intervjun var det aningen sämre ljud 

på p.g.a. respondentens sätt att tala. Det mesta gick ändå att höra men vid något enstaka 

tillfälle gick det inte att urskilja vad som sades, detta skrevs då ut i transkriberingen.  

 

3.5  Bearbetning av datamaterialet 

Vid analysen av materialet använde jag mig av Kvales (1997, 174-177) instruktioner för 

meningskoncentrering som metod för intervjuanalysen. Detta går ut på att uttalanden som 

respondenterna gjort koncentreras och formuleras på ett mer precist och koncist sätt. 

Uttalanden kortas ned och omformuleras för att tydligt föra fram den väsentliga innebörden i 
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det som sägs. Korta koncisa formuleringar får representera det som respondenterna vittnat om 

under intervjun. Fem steg kan identifieras i denna analysmetod: 

- Intervjun läses igenom i sin helhet för att man ska få en helhetsbild av vad som sagts.  

- Meningsenheterna som uttrycks av respondenterna fastställs. 

- Teman som representerar de uttryckta meningsenheterna formuleras. I detta steg tolkas 

respondentens uttalanden utan fördomar och tematiseringen görs utifrån dennes 

synvinkel. 

- Meningsenheterna tolkas utifrån undersökningen specifika syfte och frågeställningar.  

- Det som är väsentligt för undersökningen lyfts fram och redovisas på ett beskrivande 

sätt. 

 

I de redovisade citaten tas upprepningar och läten bort om de inte har betydelse för 

innebörden, för att underlätta läsningen görs talspråket om till skriftspråk. Den intervju som 

inte spelades in på band kommer också att nyttjas i resultat och analysavsnittet. Då uppgifter 

från denna intervju tas upp kommer det som sades återges av mig, jag kommer att placera det 

i texten som ett citat men kommer markera att det är en återgivning gjord av författaren. För 

att skydda individens anonymitet kommer känsliga uppgifter i citaten att tas bort och ersättas 

med en förklaring gjord av författaren inom parantes. Detta för att man inte skall kunna 

koppla ett visst citat till en viss respondent.  

 

3.6 Metodologisk reflektion 

En undersöknings validitet och reliabilitet är metodologiska punkter som man i all forskning 

måste beakta och fundera kring. Validitet i en undersökning behandlar frågor kring huruvida 

man undersöker det man haft som mål att undersöka, det handlar om en undersöknings 

giltighet. Reliabilitet handlar om en undersöknings tillförlitlighet, det handlar om hur en 

undersökning genomförts och om denna går att upprepa (Holme & Solvang, 1997, 163).  

 

Hög reliabilitet definieras av Esaiasson et al. (2003, 67) som frånvaro av slumpmässiga eller 

osystematiska fel. Reliabilitetsbrister kan uppstå under insamlandet av data och under den 

efterföljande bearbetningen av materialet. Jag har under arbetets gång varit noga med att 

beakta dessa aspekter och anser att jag uppnått god reliabilitet i mitt arbete. Genom 

utarbetandet av en intervjuguide med öppna frågor, ett noggrant och fokuserat arbete vid 

transkriberingen av intervjuerna samt en noggrann metodologisk beskrivning av 
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arbetsprocessen anser jag att jag uppnått god reliabilitet. Jag anser även att validiteten är god 

då jag besvarar det syfte och de frågeställningar jag ställt upp för denna studie.  

 

Även om jag på en övergripande nivå anser mig ha uppnått god validitet och reliabilitet så 

finns det vissa moment där jag funderat över dessa aspekter mer ingående. Vid intervjuer 

använder forskaren sig själv som forskningsverktyg, det är ett hantverk som kräver mycket av 

individen som genomför dem. Intervjuarens empati, omdöme och kunskap är avgörande för 

intervjuns kvalitet. Intervjuaren bör ha ingående kunskaper i mänskligt samspel och i ämnet 

för intervjun. En bra intervjuare blir man genom praktisk erfarenhet, vissa delar kan man lära 

ur böcker men praktiken är ändå den bästa platsen att lära på (Kvale, 1997, 101). 

Intervjusituationerna upplevde jag som relativt komplicerade särskilt till en början men jag 

upplevde även att varje intervju gav mig nya erfarenheter. Jag lärde av mina misstag och blev 

säkrare i rollen som intervjuare och intervjuerna, anser jag, blev lite bättre ju fler jag 

genomförde. Jag kände igen mig i det som Kvale (1997, 137) har sagt: ”En intervjuare vinner 

självförtroende genom sin praktik”; 

 

Särskilt svårt i intervjusituationen anser jag det var att komma på ”rätt” uppföljningsfrågor 

och även att veta hur långt man kunde driva en fråga där jag ansåg att något intressant 

framkom utan att styra respondenten åt ett visst håll. På denna punkt försökte jag vara öppen 

för respondentens spontana berättelse och jag tror det faktum att jag inte från början valt ut 

specifika teorier underlättade för mig i detta hänseende. Jag gick in i situationen med ett öppet 

sinne och försökte låta mig styras av deras svar istället för av teoriernas slutsatser.  

 

I den intervju där respondenten inte ville att bandspelare skulle användas uppstod svårigheter 

som kan ha påverkat kvaliteten i denna. Här skulle jag anteckna och lägga på minnet vad som 

sades samtidigt som jag skulle lyssna aktivt och ställa uppföljningsfrågor. Att vara både i nuet 

och i framtiden upplevde jag som lite svårt och i denna intervju kan jag känna att 

uppföljningsfrågorna blev aningen lidande. För att öka tillförlitligheten i denna skickades den 

utskrivna intervjun till respondenten för frivillig genomläsning av den. Detta för att jag inte av 

misstag skulle tillskriva henne åsikter eller uppfattningar som hon inte förmedlat. Hon 

skickade tillbaka dokumentet med en liten praktisk ändring av innehållet, annars tyckte hon 

det var okej. 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Ledarskap inom den offentliga sektorn 

I artikeln, Genus och arbete: vad berättar forskningen från 1900-talet?, presenterar Lena 

Pettersson (2002) i korta drag en sammanfattning av vad som hänt i svensk forskning om 

genus och arbete under 1990-talet. Forskning har kommit fram till det inte är sannolikt att 

män och kvinnors ledarstilar skiljer sig åt, snarare är det organisationsstrukturer som påverkar 

utformningen av ledarskapet. Studier som behandlar ledarskap med genusperspektiv i privat 

respektive offentlig sektor visar att det finns olikheter mellan dessa sektorer, där forskning 

gjord inom den offentliga sektorn visar upp mer ”positiva resultat” för kvinnor. Vissa teorier 

rörande ledarskap kan endast tillämpas på den privata sektorn. Största delen av 

ledarskapsforskningen är genomförd på den privata sektorn och mer specifikt i dess övre 

skikt, det finns härmed större kunskap om kvinnliga chefers villkor inom den privata sektorn. 

Kunskaper saknas kring de lägre skikten i organisationer och kring ledarskap i den offentliga 

sektorn. Detta faktum sammantaget med det stora antal kvinnliga chefer om finns inom den 

offentliga sektorn får Petterson (2002) att dra slutsatsen att det inom detta område finns ett 

behov av en kompletterande teoriutveckling. 

 

Berg (2000) har genomfört en studie med syfte att förmedla en bild av kvinnliga och manliga 

mellanchefers karriärer och positioner inom den offentliga sektorn där kvinnor är i majoritet. 

Studien genomfördes i två etapper, först undersökte hon hur 65 kommuner organiserat sin 

verksamhet sedan genomförde hon en intervjuundersökning med mellanchefer från olika delar 

av Sverige. Den mesta forskningen som behandlar kvinnors svårigheter att nå chefspositioner 

analyserar kvinnor i en minoritetssituation, kvinnor på mansdominerade områden. Berg 

(2000) vill vända på resonemanget och se hur det blir i en omvänd situation där kvinnorna är i 

majoritet. Inom kommunerna är kvinnorna i klar majoritet men ser man till toppositionerna 

minskar andelen kvinnor. På mellanchefspositioner är dock kvinnorna i majoritet. Denna 

snedfördelning av positioner mellan könen gör ett köns- och organisationsteoretiskt 

perspektiv relevant i denna fråga. Centrala begrepp i hennes undersökning är könsstruktur och 

organisationsstruktur. Genom att redogöra för könsstrukturer vill hon illustrera skillnaderna 

mellan män och kvinnor, detta genom att redogöra för den antalsmässiga fördelningen av 

positioner. Organisationsstrukturen skall visa vilka förutsättningar som råder för kvinnor och 

män, konkret kan detta handla om organisationens formella och informella struktur. Genom 

intervjuer med mellanchefer har hon kunnat se att, gemensamt för majoriteten av de 
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intervjuade kvinnorna är att de inte haft för avsikt att göra karriär. Att ha karriärframgång som 

ett mål sågs inte som legitimt. ”Det har bara blivit så” kännetecknar synen på deras eget 

avancemang snarare än medvetna val eller strategier. En minoritet förklarade sin framgång i 

termer av att de är duktiga, kompetenta och att de har som ambition att avancera i karriären.   

 

Kvinnorna i studien upplever färre möjligheter att göra karriär de upplever att den platta 

organisationen fungerar som ett hinder för karriäravancemang. Offentliga verksamheter har 

ofta platta organisationsstrukturer vilket innebär att vägen från politiskt nämnd till beslut och 

genomförande av insatser går genom ett litet antal mellanhänder, d.v.s. det finns ett litet antal 

hierarkiska nivåer. Denna platta organisation begränsar möjligheterna att söka sig vidare 

uppåt i organisationshierarkin. Berg (2000) redogör för en annan uppfattning som Kvande och 

Rasmussen (1993) har som går ut på att kvinnor som arbetar i mansdominerade organisationer 

har större utvecklingsmöjligheter i sitt arbete. Detta är en något som också Mia Hultin (2003) 

har uttryckt.   

 

4.2 Glastak 

Teorin om att det existerar ett glastak som hindrar kvinnor från att avancera uppåt i de 

organisatoriska hierarkierna formulerades ursprungligen av Rosabeth Moss Kanter (1977) 

som säger att det är särskilt svårt för kvinnor inom mansdominerade yrken att bli befordrade. 

Det antas även att hindren för avancemang tilltar ju högre upp i hierarkin man kommer. I den 

forskningsgenomgång jag gjort har jag funnit att denna teori är omdiskuterad och att olika 

varianter av ett glastak diskuteras. 

 

En svensk studie som gjorts av Hultin (2003) visar att män som arbetar i kvinnodominerade 

yrken har större chanser till intern karriärutveckling än kvinnor med samma kvalifikationer 

inom samma yrke. Detta resultat stämmer överens med teorier om att det existerar en 

”glashiss” för män och ett ”glastak” för kvinnor. Innebörden i uttrycket glashiss är att män 

som är underrepresenterade inom ett yrkesområde har en snabbare karriärutveckling än sina 

kvinnliga kollegor. Detta tyder på att särbehandling utifrån kön är en förklaring till kvinnors 

svårigheter att avancera på karriärstegen inom kvinnodominerade yrken. 

Undersökningsresultaten indikerar att inom mansdominerade yrkesområden har kvinnor och 

män samma interna karriärmöjligheter. Detta resultat stödjer inte det vanliga antagandet (t.ex. 
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Kanter, 1977) om att kvinnor skulle ha särskilt svårt att göra karriär inom mansdominerade 

yrkesområden. Tvärtom så verkar kvinnor som grupp ha bäst befordringsmöjligheter här.  

 

I en undersökning av Erik Bihagen och Marita Ohls (2006) ser man på om kvinnor i Sverige 

har mer begränsade karriärmöjligheter än män. Sambanden mellan hierarkiska nivåer och 

skillnader mellan mäns och kvinnors karriärmöjligheter undersöks i denna studie. Resultaten 

indikerar att kvinnor, i jämförelse med män, stöter på de största hindren för 

karriäravancemang på de lägre nivåerna i yrkeshierarkin. Man finner även att dessa hinder 

tenderar att försvagas ju högre upp i hierarkin man når. Dessa resultat motsäger teorin om 

existensen av ett glastak vilkets hindrande kraft antas tillta högre upp i hierarkin. Resultaten 

talar inte för att det skulle finnas större hinder för kvinnors karriäravancemang inom den 

privata än inom den offentliga sektorn. Däremot konstaterar man att det inom den offentliga 

sektorn finns färre karriärmöjligheter för både kvinnor och män. Att kvinnor är 

överrepresenterade inom yrkesområden som kan erbjuda begränsade karriärmöjligheter är 

något som Hultin (2003) motsätter sig. Hon menar att hinder för befordran inom denna sektor 

existerar endast när det handlar om kvinnors avancemang. 

 

4.3 Kvinnligt och manligt ledarskap 

I artikeln Förändrade idéer kring ledarskap och kvinnliga chefer syftar författaren Leena 

Avotie (1999) till att diskutera hur utvecklingen beträffande idéer om ledarskap påverkat 

villkoren för kvinnliga chefer. Den ledarstil som länge dominerade men som nu döms ut var 

auktoritativ och ledarskapet var centraliserat och hierarkiskt. Ansvar och makt var starkt 

knutet till position och ledarskapet styrdes av rationella och ”vetenskapliga” metoder. Den 

senare utvecklingen har ökat personalens handlingsfrihet, inflytande och påverkan. Personalen 

värdesätts allt mer av företagen som är beroende av deras kunskaper, engagemang och 

motivation. Företagen har blivit allt mer beroende av lojal personal som agerar utifrån 

företagets intressen och detta vill man uppnå genom att få medarbetarna att bli inifrånstyrda. 

Förr styrdes företagen via regler och kontroll men idag förväntas ledaren samla sina 

medarbetare kring företagets mål och att få dem att tänka i termer som gynnar företaget. 

Företagen är beroende av sina medarbetare och detta innebär att cheferna måste skapa en 

miljö där samspel, ömsesidighet och samhörighet betonas. Dessa mjuka metoder måste i 

många fall i verkligheten kombineras med höga krav på resultat och måluppfyllelse.  
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Vissa delar i denna innehållsmässiga förändring av ledarskap kan tolkas i könstermer. Man 

kan enligt Avotie (1999) se att vissa förhållningssätt som förknippas med i huvudsak män, 

såsom t.ex. hierarkisk orientering, individuell överlägsenhet och auktoritativ hållning tonas 

ned. Detta sker samtidigt som förhållningssätt som sammankopplas med kvinnor, såsom t.ex. 

empati, ömsesidighet, anspråkslöshet och personorienterad hållning lyfts fram och eftersöks. 

Denna utveckling tolkas som en innehållsmässig av-maskulinisering av ledarskapet och detta 

kan ses som fördelaktig för kvinnor. Kvinnors egen bild av sig själva har tidigare inte stämt 

överens med den traditionella bilden av hur en chef är men om nu gapet emellan 

förväntningarna på kvinnorollen och chefsrollen minskar kan detta leda till en minskad 

ambivalens. Detta kan i sin tur minska möjliga rollkonflikter för kvinnliga chefer. En möjlig 

utveckling sett utifrån denna utgångspunkt är att efterfrågan på kvinnliga chefer kommer att 

öka men det kan även leda till en ny rollkonflikt om kvinnliga chefer förväntas bete sig på ett 

visst sätt i sin roll som kvinna och chef. 

 

I artikeln Female leadership advantage and disadvantage: resolving the contradictions tar, 

Alice H. Eagly (2007) upp fördelar och nackdelar som finns för kvinnliga chefer. Journalister 

i USA har i allt större utsträckning börjat lyfta fram och berömma kvinnor och deras 

egenskaper som chefer. Enligt dem innehar kvinnor i större utsträckning än män egenskaper 

som associeras med effektivt och gott ledarskap, såsom t.ex. större samarbetsvilja och 

samarbetsförmåga. Forskning visar även att kvinnliga ledare generellt sett innehar egenskaper 

som associeras med effektivt ledarskap. Kvinnor har ofta visat sig vara kopplade till 

framgångsrika företag och organisationer. Fördomsfulla attityder gentemot kvinnor verkar ha 

minskat även om de ännu i dag existerar. Det finns en paradox i detta då det visat sig att 

”vanligt folk” föredrar manliga chefer och att det fortfarande är svårt för kvinnor att lyckas i 

manligt dominerade ledarskapsroller. Det finns alltså för- och nackdelar för kvinnliga chefer 

eller kvinnor som vill bli chefer i dag. Detta ser hon som ett tecken på att jämlikhet mellan 

könen ännu inte råder även om steg på vägen har tagits och kommer att fortsätta tas i 

framtiden.  

 

I en Amerikansk studie tillfrågas 140 kvinnor som arbetar inom sjukvården i USA om deras 

syn på och deras bild av effektivt och framgångsrikt ledarskap (2006, Hopkins, O´Neil, & 

Bilimoria). En distinktion görs mellan effektivt och framgångsrikt ledarskap. Effektivt 

ledarskap innebär att de anställda är tillfredställda och produktiva och framgångsrikt 

ledarskap innebär att man snabbt klättrar på karriärstegen. I studien kommer man fram till att 
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det finns en skillnad mellan de utmärkande dragen i dessa tu. Synen på effektivt ledarskap 

som dominerade sågs som fokuserat på andra (fri övers. ”other-focused”), såsom på team eller 

organisation. Ageranden och beteenden som kännetecknade detta synsätt var stereotypiskt 

kvinnligt eller könsneutralt som t.ex. teamarbete och arbete med andras utveckling. I kontrast 

till detta sågs framgångsrikt ledarskap som självfokuserat (fri övers.: ”self-focused”) och 

ageranden och beteenden som kännetecknade detta synsätt kan klassificeras som stereotypiskt 

maskulina, som t.ex. individuell ambition, självförtroende och förmåga till kontaktskapande.  

 

4.4 Om hinder och möjligheter för karriäravancemang 

Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv belyser Sophia Ivarsson (2001) könsrelaterade 

hinder och möjligheter som finns för kvinnor med karriärambitioner på chefsnivå. Hon tar 

upp två olika ideologiska perspektiv som försöker finna orsaker till att kvinnor är 

underrepresenterade på chefspositioner,  

- personcentrerade/interna perspektiv, där individuella skillnader såsom t.ex. identitet, 

värderingar och beteenden lyfts fram. (psykologi) 

- situationscentrerade/externa perspektiv, där sociala och organisatoriska strukturer ses 

som orsaker. (sociologi) 

Ivarsson anser att dessa perspektiv bör kombineras och i sin studie antar hon ett 

socialpsykologiskt synsätt på problemet. I artikel sammanfattar och diskuterar Ivarsson 

resultaten från fyra tidigare delstudier som hon genomfört på anställda inom 

Arbetsmarknadsverket.  

 

Ivarsson kommer fram till att den grupp kvinnor som gjort chefskarriär inom organisationen 

var relativt homogen grupp där den främsta framgångsfaktorn var en traditionell instrumentell 

eller maskulin personlighetsfaktor. En relationell eller feminin personlighetsfaktor tycks ha en 

negativ inverkan. Detta blir paradoxalt då senare tids organisations- och ledarskapstänkande 

ändrat inställning till hur effektivt ledarskap utövas och vilka ledaregenskaper som anses 

viktiga. I dag anser många forskare att kvinnor är extra lämpade som chefer p.g.a. de antas 

inneha goda relationella och socioemotionella förmågor såsom social kompetens, 

samarbetsvilja och god kommunikativ förmåga. En vanlig förklaring till kvinnors 

underrepresentation på chefspositioner är att familjefaktorer har en hindrande inverkan på 

karriärutveckling men detta får inte stöd i Ivarssons studie. Däremot visade 

undersökningsresultaten att det i hemmen fanns en obalans mellan könen, kvinnorna tog 
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större ansvar för hem och barn och stöd från partnern sågs av många som en förutsättning för 

att kunna göra karriär. Kvinnor inom organisationen bemöts annorlunda än män på så sätt att: 

omgivningen är mindre stödjande, högre krav ställs i befordringssituationer och att män får 

bättre och intressantare arbetsuppgifter. Sett till personlighet och motivation att göra karriär 

skiljer sig män och kvinnor inte nämnvärt åt. Utifrån dessa resultat dras slutsatsen att 

genuskonstruktioner har en central roll i att förklara kvinnors underrepresentation på 

chefspositioner. Genuskonstruktioner påverkar individerna syn på sig själva och även hur de 

agerar i olika situationer, de påverkar även hur individer behandlas och uppfattas av andra. 

Detta skapar en ambivalent situation för kvinnliga chefer som måste finna sätt att hantera 

dessa rollkonflikter på (2001). 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde under 2001-2002 projektet ”Integrering av 

mångfalds- och ledarutveckling vid Länsstyrelsen i Stockholms län”. Som ett led i detta 

projekt genomförde Klara Regnö (2003) studien ”Dolda hinder för jämställdheten vid 

Länsstyrelsen i Stockholms län”. Syftet med studien var att belysa jämställdhetssituationen 

och kvinnors villkor i denna organisation, man ville även undersöka deras upplevelser av 

fram- och motgångar i karriären. Samtliga kvinnliga chefer, totalt 12 stycken intervjuades. 

 

Resultaten visar att en majoritet av kvinnorna anser att jämställdhet inte råder, kvinnor och 

män verkar under olika villkor inom organisationen. Detta yttrar sig bl.a. genom att män 

väljer män, kvinnor och män talar olika språk, männen bekräftar varandra i större utsträckning 

och att kvinnor osynliggörs i organisationskulturen. Flera av kvinnorna vittnar om negativa 

erfarenheter i karriären p.g.a. att sitt kön, exempel på detta är att de blivit bedömda utifrån 

stereotyper och generaliseringar, deras kompetens har ifrågasatts och folk har tagit för givet 

att de inte är chefer utan att de innehar lägre positioner i hierarkin. Chefsrollen har inom 

organisationen en stark manlig prägel och kvinnorna går in i denna roll och ett antal av dem 

vittnar om att de agerar på ett mer ”manligt” sätt i sin roll som chef (Regnö, 2003). 

 

Ett jämställdhetsproblem som ett par av kvinnorna tar upp är andra kvinnors bemötande. De 

anser att kvinnor ställer högre krav, är mer kritiska och har svårare att acceptera en kvinnlig 

chef. Regnö (2003) söker förklaringar till detta fenomen i tidigare forskning men då kvinnors 

inställning till varandra inom kvinnodominerade organisationer är i stort sett outforskat blir 

detta svårt. En möjlig förklaring kan vara att bilden av mannen som norm och av mannen som 

chef är djupt rotad i och påverkar både kvinnor och mäns attityd till kvinnliga chefer. 
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Lena Granqvist och Helena Persson (2004) har studerat de faktorer som leder till skilda 

karriärvägar för kvinnor och män. Man har tittat allmänt och även med fokus på hur 

föräldraledighet påverkar möjligheterna. Resultaten av denna studie visar att män har ungefär 

dubbelt så stora chanser som kvinnor att avancera till ett bättre arbete och att föräldraledighet 

inte påverkar kvinnors karriärmöjligheter. Ju högre utbildning individerna har desto mindre 

blir skillnaderna mellan könen, i denna grupp däremot får föräldraledighet en negativ 

inverkan på kvinnorna möjligheter till att göra karriär. För kvinnor är utbildningen mycket 

viktigare än för män när man ser till karriärmöjligheterna. Deras resultat bekräftar det som andra 

studier tidigare konstaterat, nämligen att den svenska arbetsmarknaden är vertikalt segregerad 

och att kvinnor och män sett till organisationsnivå har olika förutsättningar att göra karriär. 

Trots att de studerat en mängd olika faktorers inverkan på kvinnor och mäns olika möjligheter 

att göra karriär finner de ingen orsak till varför dessa skillnader existerar.   

 

Genomgången av den tidigare forskningen visar att det har genomförts en hel del forskning 

om kvinnligt ledarskap, om kvinnliga chefers egenskaper, om vilka egenskaper chefer ska 

inneha för att vara effektiva och framgångsrika samt om kvinnors villkor i mansdominerade 

organisationer (t.ex. Eagly, 2007; Pettersson, 2002; Hopkins, O´Neil & Bilimoria, 2006; 

Avotie, 1999).  

 

Däremot sett till den offentliga sektorn där kvinnliga chefer inte är i minoritet i samma 

utsträckning som i privata organisationer saknas det till viss del kunskaper (Pettersson, 2002). 

Berg (2000) har genomfört en studie inom den privata sektorn och hon kommer bl.a. fram till 

att kvinnors karriärmöjligheter här är färre och att det inte ses som legitimt att sträva efter att 

göra karriär. Begreppen ”glastak” som hindrar kvinnors avancemang och ”glashiss” som 

främjar mäns avancemang diskuteras och olika varianter av dessa tas upp (Bihagen & Ohls, 

2006; Hultin, 2003; Kanter, 1977).  

 

Då syftet med min studie är att undersöka hur kvinnliga mellanchefer upplever möjligheter 

och hinder för karriär och chefskap sammanfattar jag nedan de slutsatser jag funnit i den 

tidigare forskningen rörande detta område. Möjlighetsfaktorer för kvinnor kan vara, en 

traditionell instrumentell eller maskulin personlighetsfaktor, en stödjande partner samt en 

innehållsmässig av-maskulinisering av ledarskapet. Hindrande faktorer för kvinnor kan vara, 

en relationell eller feminin personlighetsfaktor, könet d.v.s. att kvinnor behandlas annorlunda 
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och inte ges samma förutsättningar som män, homosocialitet bland män d.v.s. att männen 

föredrar varandra medan kvinnor också föredrar männen samt att fördomar om kvinnor som 

chefer existerar fortfarande även om de minskat (Ivarsson, 2001; Regnö, 2003; Avotie, 1999; 

Eagly, 2007). Att skillnader i karriärmöjligheter mellan män och kvinnor existerar är ett 

faktum men vad dessa skillnader beror på är fortfarande inte klarlagt (Granqvist & Persson, 

2004). 

 

Jag tar fasta på delar av den tidigare forskningen i mitt fortsatta arbete, den kommer att 

integreras i delar av mitt arbete. Jag har utgått från denna i skapandet av intervjuguiden och 

jag kommer att jämföra mina resultat i empirin med vissa av resultaten i den tidigare 

forskningen. En god kunskap om den tidigare forskningen har varit nödvändig för mig i mitt 

arbete då det gett mig en grund att stå på och en kunskapsbas att bygga vidare på.  

 

5. Teori 

5.1 Human relationsteori 

De kvinnliga mellancheferna i min studie är alla medlemmar av en organisation. En definition 

av begreppet organisation är ”en organisation är ett medvetet, stabilt och målinriktat 

samarbete mellan människor” (Flaa, Hofoss, Holmer-Hoven, Medhus & Rönning, 1998, 9). I 

en organisation finns det någon form av struktur i relationerna mellan människor. Arbete, 

makt och ansvar är uppdelat mellan individer och aktiviteter är medvetet koordinerade för att 

nå uppsatta mål. En huvudstruktur i det moderna samhället, som ibland kallas 

”organisationssamhället”, är de formella organisationerna. Människor idag spenderar stora 

delar av sina liv i organisationer. För att studera dessa använder man sig av 

organisationsteorier vars uppgift och mål är att förstå, förklara och förbättra organisationer 

(Flaa et al. 1998, 9-12).  

 

De klassiska organisationsteorierna: byråkratiteori, taylorismen och human relations påverkar 

även dagens organisationssystem. Jag kommer nedan att fördjupa mig i human relations 

perspektivet då jag utifrån mitt empiriska material kan dra paralleller till detta. Genombrottet 

för human relations perspektivet kom i och med Hawthorne-studierna som genomfördes 

mellan 1927 och 1932 av bl.a. Elton Mayo. Syftet med undersökningarna var att slå fast vilka 

effekter olika förhållanden i arbetsmiljön - t.ex. ljus, frisk luft och pauser - hade på 

produktionen. Resultatet av den första delen av undersökningarna visade att fysisk-materiella 
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förhållanden inte hade den primära betydelse för produktionen som man tidigare trott. I 

undersökningens andra del var syftet att se vilken inverkan känslor och attityder hade på 

produktionen. Resultatet visade att organisationsledningen och arbetarna hade olika tankesätt, 

organisationsledningen tänkte rationellt och ekonomiskt medan arbetarnas tankar styrdes av 

deras känslor. Man kom fram till att en ömsesidig förståelse för varandras olika tankesätt 

krävdes. I undersökningens tredje del kom man fram till att produktionen reglerades av 

arbetsgruppen, d.v.s. arbetsgruppen producerade inte maximalt trots att förutsättningarna 

fanns. Förklaringar till detta fann man i den informella organisationsstrukturen, d.v.s. det 

fanns normer och regler inom arbetsgruppen som styrde arbetet. I detta fall styrde dessa 

informella normer den mängd som individen producerade, det fick varken vara för mycket 

eller för lite. Den som inte följde dessa normer straffades genom t.ex. utfrysning eller 

tillrättavisning (Flaa, 1998, 44-45; Wolwén, 2000, 42). 

 

Human relations skolan kom fram till ett antal viktiga slutsatser. Det är den första 

organisationsskola som ser människan som en social varelse med ”sociala” behov. De  

”… upptäcker att människan faktiskt är en människa” (Wolwén, 2000, 45). Deras första 

slutsats om människan som människa kan låta självklar i dag men det bör ses mot den tidigare 

dominerande taylorismen där människan snarare såg som en maskin. Human relationsrörelsen 

identifierar olika typer av behov som människor har såsom fysiologiska, behov av trygghet, 

beröm, uppskattning, gemenskap, känna identitet, status, prestige, självförverkligande m.m. 

De sociala belöningarnas betydelse, t.ex. i form av beröm, trygghet, gemenskap, framhävs. 

Man uppmärksammade att människor behöver tillgodose dessa behov i livet och detta ledde 

till en ny syn på arbetets funktion. Inom taylorismen sågs arbetet som ett medel att tjäna 

pengar, human relations rörelsen hävdar i motsats till detta att människans drivkrafter är 

främst sociala. Det som driver människor att arbeta är det sociala i form av stöd från andra, 

gemenskap med andra och uppskattning från andra. Gruppen eller individen i gruppen står i 

centrum i denna teori, människor reagerar inte som enskilda individer utan som medlemmar i 

en grupp, p.g.a. detta så måste de behandlas som gruppmedlemmar (Wolwén, 2000, 45-

49+88; Flaa, 1998, 46). 

 

De kommer fram till att det existerar informella strukturer inom formella organisationer. 

Detta innebär att i formella organisationer existerar det sociala mönster av relationer, nätverk 

och interaktioner som äger rum spontant och oplanerat och som man inte kan kontrollera på 

formell väg. Dessa informella strukturer har betydelse för utvecklandet av normer, 
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tillfredsställelse och produktivitet inom organisationer. Detta visade sig i Hawthorne studierna 

genom att det blev tydligt hur stor inverkan normer, regler och sanktioner hade på individens 

ageranden och på produktionen. Ett annat exempel på detta är att man poängterar att ledaren i 

en grupp måste inneha en viss personlighet. En ledare måste besitta naturlig auktoritet för att 

kunna styra en grupp. Formell auktoritetsanvändning utan informell acceptans leder oftast 

bara till problem. Det finns alltså en formell hierarki och en informell gruppledarstruktur i en 

organisation och kunskap om båda dessa är väsentligt (Flaa et al. 1998, 46; Wolwén, 2000, 46 

+ 88). 

 

De anser även att upplevt inflytande kan bidra till att förklara arbetstillfredsställelse och 

produktivitet. Studier visade att individer som blir uppmärksammade och sedda kan uppfatta 

detta som en form av uppskattning och som en förstärkning av identitets- och självkänslan 

vilket i sin tur kan leda till tillfredställelse med arbetet och till ökad produktivitet. Deltagande 

och ömsesidig kommunikation anses vara den mest effektiva påverkansmetoden och de flesta 

organisationsproblem har sin lösning i deltagande och ömsesidig kommunikation. Wolwén 

(2000, 45-49) tänker sig också att en indirekt effekt på produktiviteten kan komma genom 

uppskattning, variation och delaktighet som leder till högre trivsel vilket oftast leder till högre 

produktivitet. Inom human relations teorin så betonas harmoniaspekten i organisationslivet, 

d.v.s. att goda arbetsförhållanden och trivsel leder till högre effektivitet, med andra ord att 

nöjda arbetare producerar mera (Flaa, 1998, 47). 

 

Man säga att den grundläggande idén i human relations teorin är att:  
 

… människan är en människa som också på arbetsplatsen är beroende av 

och verkar i grupper för att få sociala belöningar (uppskattning, gemenskap, 

solidaritet, identitet). Samtidigt har denna människa också behov av att se 

och förstå de sociala sammanhangen och meningen med arbetet, vilket gör 

det naturligt att söka och utveckla ledare och organisationer som på bästa 

sätt tillfredställer dessa behov (Wolwén, 2000, 47). 

 

5.2 Kön som social konstruktion 

En grundläggande utgångspunkt i denna studie är att kön och könsrelationer är sociala 

konstruktioner. I forskning används kön och genus parallellt för att beskriva det ”sociala 

könet”. I min studie kommer jag utgå från Wahl, Holgersson, Höök och Lindgren (2001) i 
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denna fråga och använda begreppet kön, innebörden i de två begreppen är samma men de 

väljer att använda ett av dem och de väljer kön och så gör också jag. 

 

Utgångspunkten i synen på kön är alltså att det ses som socialt och kulturellt konstruerat och 

därmed föränderligt, synsättet präglas av antagandet att: 
  

… vi människor själva skapar, bygger och konstruerar det som vi uppfattar 

som kvinnligt och manligt (Thurén & Sundman, 1997). 
 

Kön är alltså något som ständigt produceras i sociala konstruktionsprocesser, det är inte 

naturgivet och biologiskt grundat utan det är ett resultat av sociokulturella och historiska 

omständigheter. Även könsrelationer i organisationer är sociala konstruktioner som skapas, 

förändras och utvecklas ständigt (Wahl et al. 2001, 50+53; Alvesson & Due Billing, 1999, 17; 

Due Billing, 2006, 34).  

 

5.3 Homosocialitet 

Enligt Roman (1994, 19) är ett grundläggande kännetecken för den svenska arbetsmarknaden 

att den är en segregerad marknad. Segregeringen verkar både horisontellt och vertikalt (SOU 

2004:43). En möjlig förklaring till dessa förhållanden finns enligt Gerd Lindgren (1996, 1999) 

i den manliga homosocialiteten. Homosocialitet innebär i sig att män, på ett socialt plan, 

attraheras av andra män. Vid arbetsplatsstudier har hon kunnat konstatera att män har ett 

speciellt förhållande till varandra, tillsammans bildar de ett slags förbund, en exklusiv allians. 

Män håller ihop och tillsammans utesluter de kvinnor. Denna sammanslutning mellan män har 

en djupare mening än att de bara är vänner eller arbetskamrater. Denna djupare 

samförståndsmening män emellan har sin grund i deras relativa överordning. Kvinnor kan inte 

bli en del av dessa homosociala förbund då de helt enkelt innehar fel kön. När det gäller mäns 

relationer till kvinnor skiljer sig dessa åt beroende på om man ser till individer eller 

homosociala grupper. Lindgren (1996, 5) säger att: 
 

Homosocialiteten som ett normsystem garanterar att män framträder 

någorlunda enhetligt inför kvinnor. Enskilda män kan ha långt mer 

varierande relationer till kvinnor. Men dessa utgör individuella enskildheter 

och ges inget inflytande på deras uppträdande i gruppsammanhang. 

  
I en studie av kvinnliga och manliga läkare fann Lindgren (1992) att män som i det privata 

livet hade ett relativt ”jämställt” förhållande till sina fruar inte avslöjade detta för 
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arbetskamraterna. Män som i privatlivet var relativt underordnade sina fruar rörande 

yrkesstatus och lön uppvärderades i arbetslivet och blev en naturlig del av den överordnade 

gruppen med män (Lindgren 1996, 4-6; Lindgren 1999, 99-101).  

 

Genom homosocialiteten producerar männen en form av överordningstablåer vilket leder till att 

kvinnor på arbetsplatsen utesluts och nedvärderas. I förlängningen kan detta även fungera som 

självuppfyllande profetior om att män är överlägsna kvinnor vilket kan få konsekvenser för 

kvinnorna. (Lindgren, 1999, 101; Wahl 2003, 99)  

 

Manlig homosocialitet handlar i grund och botten om fördelning av makt. Män dominerar 

organisationer, de kontrollerar samhällets resurser och de dominerar de sociala institutionerna. 

Den manliga dominansen leder till att män identifierar sig med andra män och att de söker sig 

till andra män för att uppnå tillfredställelse av de flesta av sina behov. Män är en stark enad 

grupp till skillnad mot gruppen med kvinnor som är splittrad p.g.a. att de saknar resurser och 

makt. Då dessa skillnader i maktinnehav existerar måste också kvinnorna söka sig till män. Om 

kvinnor i stället söker sig till andra kvinnor kan detta tolkas som att man inte kräver rätten till 

makt och inflytande. Sammanfattningsvis kan man säga att det existerar manlig homosocialitet 

där män attraheras av andra män och det existerar kvinnlig heterosocialitet: Detta innebär att 

även kvinnor attraheras av män på ett socialt plan (Lindgren, 1996, 5; Wahl, 2003, 99-100).  

 

5.4 Möjlighetsstruktur och ”Dead end jobs” 

Kanter (1977) använder sig i sin bok men and women of the corporation av ett 

organisationsstrukturellt angreppssätt för att studera könsskillnader inom organisationer. Detta 

innebär att hon ser konstruktioner av könsskillnader som en spegling av könsrelationerna i ett 

formellt och materiellt organisationssammanhang. Centralt i hennes teori är att individers 

inställning till och uppträdande i arbetet inte har med deras kön att göra utan med deras plats i 

organisationen. Bakom det som vid en första anblick kan ses som könsrelaterade ordningar 

opererar i själva verket andra krafter. Hon identifierar tre avgörande faktorer för män och 

kvinnors självbild i själva organisationen och för utveckling av den självaktning som är viktig 

för möjligheterna att göra karriär:  

1. möjlighetsstruktur, handlar om förväntningar och framtida möjligheter 

2. maktstruktur, handlar om kapacitet att mobilisera resurser. 
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3. den relativa representationen av en social kategori (t.ex. kvinnor- män) i dessa 

positioner (Kanter, 1977, 246-249; Alvesson & Due Billing, 1999, 78-81). 

 

Hon använder sig av uttrycket “dead end jobs” som syftar till en typ av arbeten med 

begränsade möjligheter till avancemang, där de hierarkiska stegen är få. Detta innebär inte att 

en befattning saknar utvecklingsmöjligheter utan det innebär en befattning utan möjligheter 

att klättra på karriärstegen. I organisationer råder olika möjlighetsstrukturer som formar 

individers beteende på ett sådant sätt att de fungerar som självuppfyllande profetior. Det finns 

mycket bevis för att individer som upplever att de har små möjligheter att avancera reagerar 

genom att ha låga ambitioner. Det är inte säkert att ambitionen från början varit låg men när 

de begränsade möjligheterna blir en realitet tenderar individernas ambitionsnivå att sänkas, 

likgiltighet utvecklas och ett instrumentellt förhållningssätt till arbetet kan utvecklas. Hon 

konstaterar även att de med små karriärmöjligheter generellt sett kan bli mindre engagerade 

och lojala gentemot organisationen. Denna analys av individers reaktioner på att befinna sig i 

s.k. dead end jobs bör leda till en omtolkning av tidigare forskningsresultat som visat på 

skillnader mellan män och kvinnors olika yrkesmässiga ageranden, motivation och ambition. 

Sådan forskning har visat att män är mer ambitiösa, uppgiftsorienterade samt mer engagerade 

och involverade i arbetet medan kvinnor är mer fokuserade på goda mellanmänskliga 

relationer på arbetet (Kanter, 1977, 132+140-143+158-159). 

 

Dessa effekter av möjlighetsstrukturen och dessa reaktioner på att inneha ett ”dead end job” 

bör skiljas från en individs tillfredställelse med sitt arbete. Studier av individers 

tillfredställelse med sitt arbete brukar se till innehållet i arbetsuppgifterna och till 

arbetsmiljön, vid dessa mätningar brukar hänsyn endast tas till individens nuvarande situation. 

Relationen till den organisatoriska helheten som individen är en del av brukar negligeras. 

Möjlighetsbegreppet är mer dynamiskt och tar hänsyn till relationen mellan den nuvarande 

positionen den övergripande strukturen samt även till förväntade framtida positioner. 

Möjligheterna påverkar en individs motivation och engagemang i arbetet. En individ kan vara 

nöjd med sitt dagliga arbete men kan samtidigt vara frustrerad över dess utvecklings- och 

avancemangschanser, detta kan leda till att individen trycker ned sin strävan och sina 

ambitioner. Enligt Kanter (1977, 161) har arbetet väldigt stor inverkan på individens självbild. 

De som saknar möjligheter och som inte vågar bestrida systemet kan rationalisera sin situation 

och intala sig själva att de gör precis vad de ska, att de gör det som passar dem bäst. 
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Ogynnsamma omständigheter trycker ned och sänker individens självuppskattning såväl som 

dennes ansträngningar. 

 

5.5 Familjeorientering 

En vanlig förklaring till kvinnors underrepresentation på chefspositioner är att familjefaktorer 

har en hindrande inverkan på karriärutveckling. Enligt Roman (1994, 54+220) är det tydligt 

att kvinnor vill arbeta och att arbetet fyller en funktion i deras liv utöver de ekonomiska 

behoven. De behov som arbetet tillfredställer är behov av social gemenskap och det fungerar 

som ett medel för att nå bättre självkänsla och oberoende. Samtidigt visar studier att 

arbetarkvinnor ofta är mer orienterade mot familjen än mot arbetet. För kvinnor är det i 

många fall viktigt att finna balans mellan arbete och familj. Arbetet får inte komma i vägen 

för ett väl fungerande familjeliv. Detta leder till en ambivalens där familjelivets och 

yrkeslivets krav ställs mot varandra, en rollkonflikt uppstår. En lösning på detta dilemma är i 

många fall att kvinnor anpassar arbetet efter familjen genom att t.ex. arbeta deltid. I många 

fall verkar det som att kvinnan prioriterar familjelivet och att deras vägar i arbetslivet styrs av 

de uppgifter som ingår i den traditionella kvinnorollens agenda. Vid jämförelser mellan 

arbetarkvinnor och kvinnor på självständigt kvalificerade befattningar har man dock funnit 

skillnader där de senare är mer yrkesorienterade än de förra som är mer familjeorienterade 

 

Roman (1994) kommer i sin avhandling, Lika på olika villkor: könssegregregering i 

kunskapsföretag, fram till att många kvinnor har problem med att kombinera arbete och 

familj. Hur omfattande dessa problem är hänger till viss del samman med hur gamla barnen i 

fråga är, ju yngre barn desto starkare konflikt. Olika strategier för att hantera divergerande 

rollförväntningar har identifierats, försök att lösa dessa görs genom att: 

- Arbeta deltid. Statistik från SCB visar att 2005 arbetade 65 procent av Sveriges 

kvinnor heltid och 35 procent deltid. Motsvarande siffror för männen var 89 procent 

heltidsarbetande och 11 procent deltidsarbetande (SCB, 2006). Motiven till att arbeta 

deltid skiljer sig åt mellan könen, medan kvinnor i allmänhet anger familjelivet som 

orsak till deltidarbete orsakas mäns oftare av att de är äldre eller sjuka.  

- Dela hushållsarbetet med partner eller leja bort det. Ett karaktäristiskt drag för dagens 

familj är att kvinnor utför en större del hushålls- och omsorgsarbete än män. Kvinnor 

utför nästan två tredjedelar av det oavlönade arbetet i hemmet. Kvinnor ägnar 33 

timmar i veckan åt oavlönat arbete i hemmet och förvärvsarbetar 27 timmar i veckan. 
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Motsvarande siffror för män är 20 respektive 41 timmar. SCB (2006) säger att kvinnor 

kombinerar förvärvsarbete med vård av barn och hem medan män kombinerar det med 

politiskt och fackligt engagemang.  

- Utnyttja sociala nätverk. (Roman, 1994, 21-22+48+217-222) 

Då könsarbetsdelningen i familjen minskar kvinnors politiska och ekonomiska resurser kan 

den tolkas som ett redskap och ett uttryck för manlig dominans. Könssegregerande effekter 

kommer även ur den. Roman (1994, 49-50) ser däremot att förhållandet även kan vara 

omvänt, att kvinnors ställning i arbetslivet även påverkar arbetsfördelningen i hemmen.  

 

6. Resultat och analys 

Nedan kommer jag att presentera mitt resultat utifrån mina frågeställningar. Följande teman 

kommer att användas vid presentationen: beskrivning av ledarskap, män och kvinnors 

chefsegenskaper och ledarstilar, karriär – ambitioner och möjligheter samt familjens 

betydelse. Jag kommer att koppla samman mina resultat med teori och tidigare forskning.  

 

6.1 Beskrivning av ledarskap 

Respondenterna ombads beskriva sitt eget ledarskap samt sina styrkor och svagheter som 

chefer. I dessa beskrivningar kom uppgiftsorienterade förhållningssätt och egenskaper fram 

såsom t.ex. att kunna peka med hela handen, att visa vägen framåt mot målet och att vara 

tydlig i sitt ledarskap. Den största vikten lades dock, av alla respondenter utom en, vid de 

relationsorienterade egenskaperna och förhållningssätten, såsom t.ex. omsorg, respekt, 

lyhördhet, teamkänsla, dialog, delaktighet, etablerande av relationer och social kompetens.  

Respondenterna betonar vikten av att bidra till och att tillgodose medarbetarnas sociala behov. 

Diana uttrycker det så här:  
 

Att kunna etablera en kontakt med människor, att kunna se människor, att 

försöka bekräfta dem fast det är många människor, där lyckas jag säkert mer 

eller mindre bra till vardags men alltså det är ändå en ambition jag har, att 

se folk. Det här att jag hälsar, försöker få ögonkontakt det är viktigt.  

 
Carina säger att hennes främsta drivkraft i arbetslivet är just människor och relationer. 

Respondenterna vittnar om att det är ett människointensivt arbete med mycket kontakt med 

andra, både medarbetare och brukare. De vittnar även om att de trivs med denna position där 

man har nära kontakt med andra människor. I dessa kontakter tolkar jag, utifrån deras svar, att 
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även de själva får sina sociala behov tillgodosedda. Det handlar hela tiden om ett utbyte 

människor emellan.  

 

Paralleller kan dras mellan mitt resultat och human relations teori som säger att människors 

drivkrafter i arbetet är främst sociala. De menar att det som driver människor att arbeta är det 

sociala i form av stöd från andra, gemenskap med andra och uppskattning från andra. Att bli 

sedd och bekräftad är starka drivkrafter i arbetet (Wolwén, 2000, 45-49). Jag finner även 

kopplingar mellan mina resultat och den tidigare forskningen. Enligt vissa forskare (t.ex. 

Eagly, 2007; Avotie, 1999) har det skett en innehållsmässig av-maskulinisering av 

ledarskapet och kvinnor anses idag vara extra lämpade som chefer p.g.a. de egenskaper de 

antas inneha. Egenskaper och förhållningssätt som kopplas samman med kvinnor som t.ex. 

empati, ömsesidighet, social kompetens, anspråkslöshet och en personorienterad hållning 

lyfts fram och eftersöks. Dessa egenskaper och förhållningssätt stämmer väl överens med 

respondenternas beskrivning av sitt eget ledarskap, och majoriteten av mina respondenter 

lägger störst vikt vid dessa relationsorienterade förhållningssätt när de talar om sitt chefskap. 

 

Ivarsson (2001) säger dock emot denna uppfattning om att kvinnor har en fördel p.g.a. sitt 

”kvinnliga” sätt att leda. Hennes studier visar i stället att en relationell eller feminin 

personlighetsfaktor – som majoriteten av mina respondenter uppvisar – har en negativ 

inverkan på chefskarriären. Då mina respondenter har lyckats och är mitt uppe i sin 

chefskarriär tolkar jag dessa motsägelsefulla resultat som att inom denna specifika 

organisation är ett ”kvinnligt” sätt att leda ett framgångsrikt sätt att leda.  

 

Alla respondenterna betonar att arbetet som chef innebär ett ständigt arbete med att få med sig 

personalen på vägen mot de uppsatta målen för verksamheten och detta är något som speglas i 

deras beskrivningar av sitt ledarskap. Eva säger t.ex. så här: 
 

Jag vill ju ha delaktighet och försöka få med så många som möjligt i beslut. 

Jag vill ju ha en engagerad personal vilket gör att man diskuterar ju väldigt 

mycket. Beslut kan ta lite längre tid men att i gengäld så får man med fler 

personer på beslutet. Mitt ledarskap är väl … ja jag är social utav mig och 

vill ha den kontakten med medarbetaren att vi har inte bara arbetet och strikt 

så här utan att vi även kan att vi ser oss som ett vi här på arbetet och jobbar 

som ett team. 
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Delaktighet i de beslut som tas ses som avgörande för det fortsatta arbetets framgång. I detta 

avseende kan jag koppla mitt resultat till human relations teori som anser att upplevt 

inflytande kan bidra till att förklara arbetstillfredsställelse och produktivitet. Man säger även 

att deltagande och ömsesidig kommunikation är den mest effektiva påverkansmetoden 

(Wolwén, 2000, 45-49). Respondenterna är noga med att involvera medarbetarna i de beslut 

som skall tas och med att föra diskussioner kring beslut som skall tas, i den utsträckning det är 

möjligt.  

 

Den tidigare forskningen talar om effektivt ledarskap i den meningen att de anställda är 

tillfredställda och produktiva. Enligt forskning är det mest effektiva förhållningssättet för den 

effektive ledaren att lägga sitt huvudsakliga fokus på andra, ageranden kännetecknande för 

detta synsätt är t.ex. teamarbete och arbete med andras utveckling (Avotie, 1999; Hopkins, 

O´Neil, & Bilimoria, 2006; Ivarsson, 2001). Även här kan man se tydliga paralleller till mitt 

resultat som visar att samarbete, demokratiska värden och kommunikation, av 

respondenterna, ses som framgångfaktorer för att få med sig personalen på vägen mot 

organisationens mål. 

 

En av respondenterna tror att hennes personal kan uppleva henne som lite långt ifrån. Hon 

upprätthåller relationerna till sin personal främst genom grupper och mötesformen då 

personalgruppen är stor och hon inte räcker till riktigt. De övriga fyra vittnar om en nära och i 

vissa fall personlig relation till sina medarbetare. Eva beskriver det så här: 
 

Jag försöker ha en bra relation och en nära relation och i och med att jag 

också har jobbat här så pass länge så vet jag ju väldigt mycket om mina 

medarbetare. Vi har väldigt liten personalomsättning så att … jag har ju känt 

dem i många år de flesta och då blir det ju att man får en annan relation. 

 
Human relations teori talar om att det inom formella organisationer finns informella strukturer 

vilket innebär att det existerar sociala mönster av relationer, nätverk och interaktioner som 

äger rum spontant och oplanerat och som man inte kan kontrollera på formell väg. Dessa 

informella strukturer påverkar tillfredställelsen med arbetet samt produktiviteten (Flaa et al. 

1998, 46). Utifrån mitt resultat tolkar jag det som att cheferna i vissa lägen har lite svårt att 

finna en balans mellan att vara en del av både den formella och informella strukturen på 

arbetet. 
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För en chef är det viktigt att ha kunskaper om och till viss del vara en del av dessa informella 

strukturer. Till viss del kan man tolka dessa nära och personliga relationer till medarbetarna 

som en strävan och vilja att vara del av de informella strukturerna. Det är en svår balansgång 

mellan formell och informell kontakt mellan chef och medarbetare. Chefen ska vara en del av 

gruppen och den informella strukturen samtidigt som de ska vara de som upprätthåller den 

formella strukturen. Eva beskriver sin svaghet som chef så här: 
 

Svagheten är väl att man ibland blir lite för personligt engagerad och där 

man då kan ha svårt att vara kanske  så tuff som man skulle behöva vara 

beroende på att man känner till bakgrunder och såna saker. 

 
Även Carina vittnar om svårigheten i denna balansgång: 
 

Jag upplever att jag kan vara dålig på att ta hand om mig själv och att veta 

vart jag har mina egna gränser. Ibland kan jag vara för inkännande och 

empatisk och ta över andras känslor och oro. Detta är något jag är medveten 

om och arbetar med. (återgivet av författaren) 
 

Mot bakgrund av detta kan jag dra paralleller mellan chefernas sätt att leda och human 

relations- teorins syn på effektivt ledarskap i en organisation. För individen som både ska ge 

och ta kan det vara problematiskt att veta var den egna gränsen går. Balansgången mellan 

givande och tagande kan vara svår.  

 

6.2 Män och kvinnors chefsegenskaper och ledarstilar 

När respondenterna tillfrågades om de trodde att män och kvinnor skiljer sig åt som chefer 

svarade alla respondenter entydigt ja. Kvinnorna svarade i direkta ordalag att skillnader finns 

och de gav olika konkreta exempel på detta. Exempel på skillnader enligt dem är att män tar 

lättare på saker och ting och gör det lättare för sig i arbetet, de tar inte på sig lika mycket 

arbete, de delegerar mer, de tar mer plats och de hörs och syns mer. Anita uttrycker det så här:  
 

Jag tror att män tar lite lättare på saker och ting, faktiskt. Jag tror inte de 

engagerar sig så mycket och det behöver ju inte vara negativt, men jag tror 

att de tar livet lite mer med en klackspark. Män tar inte på sig så mycket jobb 

och man ser till att man får hjälp från olika håll, och att se vägarna där man 

kan få hjälp. Jag tror inte att de sätter sig i samma situationer som kvinnor, 

jag tror att de gör det lite enklare för sig 
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På tal om kvinnor så tas följande exempel upp av respondenterna: kvinnor vill gärna vara 

duktiga, är mer ambitiösa, mer plikttrogna, försiktigare. Eva säger så här om sina upplevelser 

av skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer: 
 

Ja man jobbar på lite olika sätt tror jag, vi kvinnor är lite mer plikttrogna vi 

lämnar in saker när vi ska, vi försöker jobba igenom dokument och så på ett 

annat sätt … än män. Män tar ju gärna hjälp vilket vi kvinnor kanske inte 

gör. Jag vet inte om vi vill vara lite duktiga … kvinnor då. 

 
Ett par av respondenterna poängterar att de generaliserar lite men påpekar samtidigt att detta är 

deras upplevelser av fenomenet. Genom att tillskriva kvinnor och män olika egenskaper och 

förhållningssätt så tolkar jag det som att respondenterna konstruerar kön. Kön produceras 

ständigt i sociala konstruktionsprocesser, människor skapar, bygger och konstruerar det som 

uppfattas som manligt och kvinnligt. Genom talet blottlägger respondenterna vissa delar av 

dessa konstruktioner (Wahl et al. 2001, 50+53; Alvesson & Due Billing, 1999, 17; Due Billing, 

2006, 34).  

 

Alla mina respondenter upplever att kvinnor och män skiljer sig åt som chefer men detta får 

inte stöd i den forskningsgenomgång jag har gjort. Här betonas de kontextuella aspekternas 

inverkan på ledarskapet. Snarare än kön så anser man att organisationsstrukturer har en stark 

inverkan på de ledarstilar som cheferna inom organisationer uppvisar (Kanter, 1977; 

Pettersson, 2002). Utifrån detta kan paralleller dras till Dianas syn på män inom och utom 

organisationen. Hon talar om hur hon upplever att de manliga cheferna inom organisationen 

skiljer sig från de män hon stöter på i sitt privata liv: 
 
Jämför jag då med de män jag möter i mitt privatliv så är liksom de karlarna 

mycket mera karlakarlar än de män jag möter i vården om jag nu får 

uttrycka mig så, men ja. De här männen i vården de är ju mycket mera 

igenkännande, mer inlyssnande, de har lättare att se det här med känslor och 

sånt och kan förstå det här med relationer bättre och vad det påverkar och 

så. De har lättare att hantera det och att sätta ord på det. 

 
Detta tolkar jag i enlighet med Kanter (1977) och Pettersson (2002) som tecken på att 

organisationsstrukturen påverkar individens ledarstil. Utifrån mina resultat tolkar jag det som 

att konstruktioner av kön och ledarskap sammantaget med de kontextuella faktorerna 

påverkar de ledarstilar som cheferna har. Här kan paralleller även dras till föregående avsnitt 

där respondenterna beskrev sitt eget ledarskap. Majoriteten av respondenterna beskriver sitt 
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ledarskap i traditionellt feminina termer. Jag tolkar detta som att könet sammantaget med 

organisationen som är kvinnodominerad och sysslar med ”kvinnligt” arbete inom den 

offentliga sektorn tillsammans bidrar till utformandet av kvinnornas ledarstilar. 

  

På den direkta frågan om respondenterna upplever att manliga och kvinnliga chefer bemöts på 

olika sätt inom organisationen svarar alla att de inte upplevt någon typ av särbehandling 

utifrån deras kön. Däremot på frågan om de tror att manliga och kvinnliga chefer skiljer sig åt 

svarar ett par av respondenterna att de tror att manliga chefer har det lättare i chefsarbetet. 

Diana säger så här:   
 

Killarna har det lite lättare i vården. Alltså som jag menar här kommer det ju 

en karl. Ja men vi tjejer vi måste vara bra mycket bättre om vi ska vara lika 

bra som de flesta karlar, nu generaliserar jag lite. Jag kan ju själv känna att 

jag liksom förfaller lite grann i det där alltså ”men herregud vad han är 

duktig” men han är inte ett dugg bättre än vad jag är. Alltså min känsla kan 

styra mig där men alltså med mitt förnuft sen så kan jag ju säga att det inte är 

så. Jag menar att många kvinnor tycker ju att ja men han är ju karl liksom … 

och det är ju okej då. 
 

Utifrån det som Diana säger kan jag dra paralleller till homosocialitetsteorin där man säger att 

männen genom homosocialiteten producerar en form av överordningstablåer. Denna 

överordning tar sig uttryck i att kvinnor utesluts och nedskrivs på arbetsplatsen. (Lindgren, 

1999, 101; Wahl 2003, 99). Dianas upplevelse av att kvinnor måste arbeta hårdare för att ses 

som lika bra som män tolkar jag som ett uttryck för denna nedvärdering av kvinnors 

kompetens. De homosociala överordningstablåerna kan även fungera som självuppfyllande 

profetior om att män är överlägsna kvinnor vilket kan få konsekvenser för kvinnorna 

(Lindgren, 1999, 101; Wahl 2003, 99). Detta yttrar sig i Dianas citat där hon vittnar om att 

hon själv kan få känslan av att män är överlägsna och duktigare än kvinnor. Detta påverkar 

hennes tankar om sig själv där hon tenderar att nedvärdera sig själv i förhållande till män.  

 

Upplevelsen av att kvinnor måste arbeta lite hårdare för att anses vara lika bra som män får 

stöd i Ivarssons studie (2001). En av slutsatserna i denna är att omgivningen ofta är mindre 

stödjande gentemot kvinnor och att det ställs högre krav på kvinnor än på män i 

befordringssituationer. Berit upplever samma fenomen så här:  
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En man kan säga saker på samma sätt som jag men det accepteras lättare. 

Acceptansen är större tror jag och särskilt när man leder kvinnor om en man 

leder kvinnor eller om en kvinna leder kvinnor. 

 
Även utifrån detta citat kan paralleller dras till teorin om homosocialitet. Jag tolkar Berits 

upplevelse som ett tecken på den kvinnliga heterosocialiteten som Lindgren (1996, 13) talar 

om. Kvinnor handlar ofta heterosocialt vilket i detta fall leder till svårigheter för kvinnliga 

chefer då de inte respekteras och stöttas på samma sätt som manliga chefer.   

 

Det existerar konstruktioner av hur chefer skall vara och dessa har sin utgångspunkt i 

individens kön. Forskare har hävdat att chefsrollen är en manlig konstruktion och att den 

främst passar manliga rollförväntningar och erfarenheter. Männen har även dominerat stort 

och dominerar även i dag innehavet av chefsposterna (Avotie, 1999, Regnö, 2003). Mina 

respondenters upplevelser av att män har det lite lättare i chefsyrket tolkar jag i enlighet med 

detta som tecken på att historiska konstruktioner där män ses som mer naturliga som chefer 

lever kvar även i denna kvinnodominerade organisation och att dessa påverkar synen på 

kompetensen i chefsrollen. Detta är något som är en nackdel för kvinnor som är chefer men 

kanske framför allt för kvinnor som aspirerar på chefsposter.  

 

Kvinnorna tillfrågades om de ansåg att det behövs fler män inom organisationen. På denna 

fråga svarade fyra respondenter tveklöst ja medan en svarade ”både ja och nej”. Alla kvinnor 

ser positivt på fler män inom organisationen och detta kan antas spegla även organisationens 

inställning till en jämn könsblandning. Respondenterna motiverar sina svar bl.a. med att fler 

män skulle höja lön och status, bidra till bättre stämning, man skulle få andra perspektiv och 

infallsvinklar på frågor och att man skulle prata på ett annat sätt. Berit svarar så här på frågan:   
 

Ja Oh ja, det tro jag skulle vara bra, jag skulle ju vilja att det var balans 

liksom 50 50 ungefär, det skulle ju vara jättebra tror jag för alla. 

 
När hon tillfrågas vad hon tror skulle vara annorlunda om man hade en jämnare könsfördelning 

inom organisationen svarar hon:  
 

Sättet att tackla frågor till exempel, olika infallsvinklar har man ändå oftast 

som man och kvinna. Inget behöver vara rätt och fel men det blir balans på 

något vis tycker jag. Det är ju likadant om man har jobbat någon gång med 

bara män det blir en viss jargong, det blir en viss stil. Det är likadant när det 
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är mycket kvinnor, det här generella med lite skitsnack och lite sådana här 

saker, det vägs upp tycker jag.  

 
Detta kan kopplas till homosocialitetsteorins resonemang kring makt, männen innehar den 

huvudsakliga makten i samhället och inom organisationer. Då denna maktobalans existerar 

måste kvinnor söka sig till män för att komma åt makt och resurser. (Lindgren, 1996, 5; Wahl, 

2003, 99-100). Respondenternas motiveringar till att de ville ha en jämnare könsfördelning 

innehöll bl.a. svaren att de ville höja lön och status. Kvinnorna attraheras av männen då de ser 

att makt och resurser kan följa med deras intåg på deras yrkesområde. I detta fall ser de att fler 

män kan leda till ökas makt och status för deras egen del.  

 

Kvinnornas positiva inställning till fler män inom organisationen kan även kopplas samman 

med diskussionen om existensen av ett glastak för kvinnor men framför allt med en glashiss 

för män. Utifrån mitt material är det svårt att säga huruvida ett glastak existerar då dessa 

hinder inte är något kvinnorna uttrycker eller jag kan se tecken på. För att se på upplevelser av 

detta borde eventuellt en annan grupp respondenter har intervjuats, nämligen de kvinnor som 

inte nått denna chefsposition ännu men som strävar mot detta mål. En glashiss för män kan 

tänkas existera utifrån kvinnornas positiva inställning till jämnare könsfördelning och med 

tanke på upplevelserna av att män tar på större allvar och har det lite lättare. 

 

6.3 Karriär – ambitioner och möjligheter 

Alla respondenter i min studie uttryckte klart och tydligt att de inte var intresserade av karriär 

och att karriär inte är en drivkraft för dem. De är inte intresserade av att klättra i hierarkin. 

Detta uttrycks på följande sätt av Anita: 
 

Nej jag skulle inte vilja göra någon karriär på något vis. Jag är ingen 

karriärmänniska så nej jag är nöjd med det jag har gjort i mitt liv.  

 
Mitt resultat som pekar på en entydig motvilja mot att göra karriär får stöd i Bergs studie 

(2000, 112-114) där majoriteten av kvinnorna presenterar sig som icke-karriärister. Att göra 

karriär ses inte som ett mål i sig som de strävat mot, i beskrivningarna framträder en bild av 

att män gör karriär medan för kvinnor är det något som sker omedvetet. Kvinnorna har inget 

behov av att göra karriär i betydelsen att stiga i graderna.  

 

Detta resultat stämmer väl överens med hur kvinnorna i min studie såg på detta. För dem är 

de vardagliga sysslorna, trivseln och mellanchefsarbetet viktigare än en högre position, högre 
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status och högre lön. En av respondenterna med god kännedom om högre positioner inom 

organisationen säger att:  
 

Jag tyckte att jag kom för långt ifrån verkligheten, faktiskt. Jag hade inte 

riktigt koll på hur det var. Då är det svårt tycker jag och vara i den 

positionen. Jag föredrar att vara närmare verkligheten. 

 
Det som beskrivs ovan rörande arbete på högre poster uttrycker även Diana och Eva farhågor 

om. De trivs med ”görandet” i vardagen och med den nära kontakten med andra människor 

som kommer med arbetet.  

 

Kvinnorna är alla tydliga på den punkten att de inte är intresserade av och inte har något 

behov av att göra karriär. Detta kan kopplas till Kanters (1977) teori om reaktionerna hos 

dem som befinner sig i ”dead end jobs”. I enlighet med Kanter kan deras arbeten 

karaktäriseras som detta vilket inte innebär att befattningen saknar utvecklingsmöjligheter 

utan att möjligheter att klättra på karriärstegen saknas. Utifrån detta kan deras ointresse 

tolkas som att de anpassat sig till den rådande situationen med få karriärvägar. Deras till 

synes låga ambitioner kan vara en reaktion på den möjlighetsstruktur som råder. Pro Aros 

är en platt organisation med tre chefsnivåer. Berit uttrycker att möjligheterna upplevs som 

begränsade inom organisationen. På frågan om hon känner att det finns möjligheter till 

karriäravancemang inom hennes yrke svarar hon:  
 

Jaa, alltså i kommunen eller i Pro Aros så gör det väl egentligen inte det 

utifrån ett chefsperspektiv, det finns ju de tjänster som finns. Det är ju en platt 

organisation med tre chefsnivåer. Men var man skulle kunna gå vidare och 

utvecklas i det tror jag skulle vara på den privata sidan i så fall. Jag ser ju 

inte riktigt det i kommunen, då skulle man kanske kunna bli utvecklare, man 

skulle kunna jobba med projekt och sådana saker och det är inte jag så 

intresserad av men möjligheten finns väl om jag skulle vilja. 

 
De andra upplever att möjligheterna finns, även de tar upp dessa typer av andra tjänster som 

möjliga karriärvägar. Eva säger att byte till dessa tjänster är mer en ändring av inriktning än 

ett steg uppåt i hierarkin. Endast Diana tar upp nästa chefsnivå som en möjlig tjänst att söka.  

 

Enligt Kanter (1977) så påverkar arbetet i stor utsträckning individens bild av sig själv, en 

anpassning efter de rådande omständigheterna kan göras då individerna intalar sig själva att 

de gör det som de trivs bäst med och som de är bäst lämpade för. Individer som innehar ”dead 
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end jobs” kan många gånger låta bli att kämpa emot systemet. Kvinnorna i min studie säger 

sig uppleva att möjligheter finns men ingen är intresserad och synar man de möjligheter de tar 

upp är det inte entydigt steg uppåt i hierarkin utan mer en ändring av inriktning. Detta kan 

tolkas som att de accepterat begränsningarna i möjlighetsstrukturen och anpassat sig efter 

denna vilket kommer till uttryck i deras ointresse. 

 

Kanter (1977) säger även att tillfredställelse med arbetet kan vara skild från reaktionerna på 

bristande utvecklingsmöjligheter och detta stämmer väl överens med mitt resultat. Kvinnorna 

i undersökningen trivdes alla bra med sitt arbete och samtliga upplevde att det finns stora 

möjligheter att utvecklas inom den nuvarande befattningen. Carina upplever möjligheterna 

till utveckling inom befattningen så här: 
 

Jag upplever att det finns mängder av möjligheter att utvecklas. Inom 

kommunen finns det jättebra utvecklingsmöjligheter och detta är något som 

man medvetet satsat på. Inom detta område finns det inget mer att önska, 

snarare kan jag uppleva att det ibland kan bli lite mycket. (återgivet av 

författaren) 

 
Respondenternas upplevelser visar att majoriteten av dem är tillfredställda med sitt arbete på 

daglig basis men det kan vara så att möjlighetsstrukturen påverkar deras inställning till 

karriäravancemang och deras karriärambitioner på ett negativt sätt. Kanter (1977) säger också 

att små möjligheter kan leda till att individerna blir mindre engagerade och mindre lojala 

gentemot organisationen. Detta är något som inte stämmer överens med mina resultat. 

Majoriteten av respondenterna talade om hur de trivs i Pro Aros och att de inte kan tänka sig 

att byta arbetsgivare för att komma vidare i karriären. Diana säger så här om att byta till privat 

arbetsgivare: 
  

Det är väl också någonting som jag har tänkt på från och till, att pröva att 

jobba hos någon av de privata. Men jag halkar tillbaka till det där att jag är 

för lojal. Jag är en för lojal person liksom. Och sen är det väl det att jag 

tycker också att jag har fått  väldigt mycket utveckling i Pro Aros. 

 
Den enda som kan tänka sig att gå över till den privata sektorn är Berit. Hon säger att hon är 

nyfiken på att se hur arbetet fungerar i ett privat företag som är mindre än Pro Aros. Hon tror 

att man kan påverka strategiska beslut mer och att beslutsvägarna ser annorlunda ut än i Pro 

Aros som är en väldigt stor organisation.  

 



 36 

6.4 Familjens betydelse 

Respondenterna tillfrågades om vilken betydelse de upplever att familjen har för arbetet. Alla 

ansåg att familjen har stor betydelse, de vittnade om att genom att ha det bra hemma mår de 

bra och kan göra ett bättre jobb. Eva ser på familjen som en plats där hon kan få koppla av 

och göra och tänka på andra saker än arbetet. Diana ser en stabil relation med sin make som 

en underlättande faktor i hennes yrkesliv. Berit säger så här om familjens betydelse:  
 

Jo men det är ju jätteviktigt att man har det bra hemma. Har man inte det så 

påverkas man ju på jobbet det är ju helt självklart. 

 
Alla respondenterna var överens om att familjen var en tillgång för dem som bidrar till att de 

kan göra ett bra jobb. Ingen av respondenterna sade rakt ut att familj och arbete var svårt att 

kombinera.  

 

Två av respondenterna berättade om hur det sociala nätverket spelat en stor roll när deras barn 

var yngre. Släktingar har ställt upp och hjälpt till med att ta hand om barnen vilket de anser 

har underlättat deras arbete. Diana säger så här om hur hon lyckats kombinera barn och 

arbete:  
 

Jaa det har gått bra tack vare att jag har haft jättemycket stöd av [namn], 

jättemycket stöd av [namn]. Min man jobbar alltså jättemycket också, hade 

jag inte haft henne hade det nog inte gått att jobba så mycket med tre barn. 

Det hade varit jättetufft, det har varit tillräckligt tufft ändå, alltså det sociala 

stödet har varit jätteviktigt. 

 
Utifrån mitt resultat kan paralleller dras till Romans (1994) resonemang kring de strategier 

som kvinnor använder sig av för att minska ambivalensen mellan olika rollförväntningar. De 

strategier hon tar upp och som jag finner prov på i mitt resultat är nyttjande av sociala nätverk 

och deltidsarbete. För två av mina respondenter har far- och morföräldrar ställt upp och hjälpt 

till med barnen vilket har underlättat och kanske t.o.m. varit en förutsättning för kvinnorna i 

deras karriärer.  

 

När det gäller deltidsarbete är det tre av respondenterna som har erfarenhet av detta. Eva 

upplevde att det var svårt att hinna med sitt arbete när hon inte arbetade heltid och denna 

stressade situation ledde till att hon för ofta var irriterad och arg. Idag arbetar hon heltid och 

är nöjd med det. Familjen påverkar hennes inställning till arbetet och hur stor del av livet hon 

vill att arbetet skall vara. Hon säger att: 
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Om jag jämför med mina kollegor så känner jag väl att jag begränsar mitt 

arbete mycket mer än de andra för att jag har familjen hemma som jag måste 

också ge tid. Det gör att jag inte jobbar över så mycket, jag försöker hålla 

tider och gå hem i tid och såna saker och jag tror det kan vare en viktig del 

så att man inte blir sittande på jobbet och jobbar jämt. För jag tycker att man 

måste ha både jobb och familj och en fritid, för att må bra måste du ha alla 

tre delarna.  

 
Hon är även negativt inställd till att göra karriär och motiverar detta med att hon har barn och 

känner att hon inte vill lägga ännu mer tid på arbetet än vad hon gör idag. Även andra 

respondenter vittnar om att de anpassat arbetslivet efter familjelivet, under perioder när deras 

barn varit yngre har de t.ex. arbetat natt och deltid för att på så sätt få mer tid över för dem.  

 

Om jag kopplar mina resultat till de beskrivningar av den familjeorienterade kvinnan som 

Roman (1994) talar om kan jag på vissa punkter finna paralleller. I enlighet med hennes 

resonemang kan jag se att balansen mellan arbete och familj är viktig för mina respondenter, 

att arbetslivet inte får ta allt för mycket tid från familjen, att de arbetat deltid samt utnyttjat 

sociala nätverk. Enligt min tolkning har respondenterna löst de eventuella problemen på sätt 

som gjort att de uppnått balans mellan familj och arbete. Mina respondenter är mellan 40 och 

65 år gamla vilket innebär att majoriteten av dem har äldre barn. Detta kan göra att arbete och 

familj idag är lättare att kombinera än det var när barnen var små. Roman (1994) säger att ju 

yngre barn man har ju starkare är dessa rollkonflikter. Jag tror att detta kan påverka de svar 

jag fått då deras upplevelser av hur det är att kombinera dessa två inte är så färska i minnet.  

 

Enligt Ivarsson (2001) är en vanlig förklaring till kvinnors underrepresentation på 

chefspositioner att familjefaktorer har en hindrande inverkan på karriärutveckling. Detta får 

dock inte stöd i hennes studie. Däremot visade undersökningsresultaten att det i hemmen 

fanns en obalans mellan könen, kvinnorna tog större ansvar för hem och barn och att stöd från 

partnern sågs av många som en förutsättning för att kunna göra karriär. Detta kan jag se 

kopplingar till i mina resultat där kvinnorna såg familjen som en förutsättning för att göra ett 

bra arbete även om vi inte gick in på den specifika arbetsdelningen inom familjen. I Ivarssons 

studie (2001) sågs en stödjande partner som en förutsättning jämfört med mina resultat där det 

sociala stödet och nätverket togs upp som nödvändigt och där i och för sig partner kan vara en 

del. 
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7. Återkoppling och avslutning 

I detta sista kapitel vill jag återgå till början av denna uppsats genom att se tillbaka på mitt 

syfte och koppla samman det med resultaten av min empiriska undersökning. Syftet med 

denna undersökning var att undersöka hur kvinnliga mellanchefer upplever möjligheter och 

hinder för karriär och chefskap. Med utgångspunkt i mitt syfte och mina mer specifika 

frågeställningar tolkar jag resultaten jag presenterat på följande sätt:  

 

Hindrande faktorer 

- Resultaten visar att kvinnorna har låga ambitioner rörande karriäravancemang. Detta 

kan i enlighet med Kanter (1977) tolkas som ett resultat av och en anpassning till den 

begränsade möjlighetsstrukturen som råder inom organisationen.   

 

- Resultaten visar att den sociala konstruktionen av kön och ledarskap påverkar hur 

kvinnorna blir bemötta och hur de karaktäriserar kvinnliga och manliga 

ledarskapsstilar. De upplever att män har det enklare och att kvinnor måste kämpa 

hårdare för att tas på allvar på chefsposter. Detta får stöd i tidigare forskning där det 

bl.a. sägs att manlighet i sig ses som en kompetens (SOU 1998:6).  

 

- Resultaten visar att kvinnorna upplever att det är lättare för en man att leda kvinnor än 

för en kvinna att leda kvinnor. Alla kvinnorna är positiva till fler män inom 

organisationen bl.a. motiveras detta med att de tro man uppnå en högre yrkesstatus och 

höja lönerna. Detta kan i enlighet med homosocialitetsteorin (Lindgren, 1996) tolkas 

som ett uttryck för att kvinnlig heterosocialitet.  

 

- Resultaten visar att familjeorienteringen som tagit sig uttryck i form av deltidsarbete 

och sänkta ambitioner kan begränsa eller kan ha begränsat kvinnorna i yrkeslivet då de 

till viss del har anpassat arbetslivet efter familjelivet. 

 

Möjlighetsfaktorer: 

- Resultaten visar att majoriteten av respondenterna beskriver sitt ledarskap i främst 

relationsorienterade förhållningssätt. Enligt tidigare forskning (Avotie, 1999) 

kännetecknar dessa förhållningssätt det moderna ledarskapet som idag anses mest 

effektivt och som är det mest eftersökta. I enlighet med human relations teori 
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tillgodoser dessa förhållningssätt människors behov och drivkrafter i arbetet som 

främst är de sociala (Wolwén, 2000; Flaa, 1998). 

 

- Resultaten visar att de sociala nätverken i detta fall i form av mor- och farföräldrar 

som hjälper till med barnen har varit en underlättande, och enligt dem själva, kanske 

t.o.m. avgörande faktor för respondenternas karriärer. I enlighet med Roman (1994) 

ses detta som en strategi som kvinnorna tagit till för att minska ambivalensen mellan 

de olika rollerna i hemmet och på arbetet.  

 

- Resultaten visar att kvinnorna är tillfredställda med sitt arbete och att de upplever att 

stora utvecklingsmöjligheter finns inom deras befattning. I enlighet med Kanter (1977) 

så tolkar jag det som att tillfredställelsen med arbetet kan vara skild från reaktionerna 

på bristande utvecklingsmöjligheter.   

 

För framtida undersökningar anser jag att det skulle vara intressant att studera kvinnor som 

aspirerar på och vill ha chefsposter för att se hur de upplever konkurrensen med män. Särskilt 

intressant tror jag att en dylik undersökning skulle vara inom en kvinnodominerad 

organisation. Jag tror även det kan vara intressant att se hur kvinnor med yngre barn lyckas 

kombinera arbete och familj och hur de tänker kring de dubbla lojaliteter som eventuellt 

existerar mellan dessa tu.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Referenser: 

Alvesson, M., & Due Billing, Y. D. (1999). Kön och organisation. Lund: Studentlitteratur.  

 

Avotie, L. (1999). Förändrade idéer kring ledarskap och kvinnliga chefer. SOU 1999:69. 

 

Berg, E. (2000). Kvinna och chef i offentlig förvaltning. Malmö: Daleke Grafiska AB. 

Roman, C. (1994). Lika på olika villkor. Stockholm: Brutus Östlings Symposium. 

 

Bihagen, E., & Ohls, M. (2006). The glass ceiling – where is it? Women´s and men´s career 

prospects in the private vs. the public sector in Sweden 1979-2000. The sociological review, 

vol. 54, nr 1, 20-48. 

 

Due Billing, Y. (2006). Viljan till makt? Om kvinnor och identitet i chefsjobb. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Eagly, A-H. (2007). Female leadership advantage and disadvantage: resolving the 

contradictions. Psychology of women quarterly, nr 31, 1-12. 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2003). Metodpraktikan: konsten 

att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Elanders Gotab.  

 

Flaa, P., Hofoss, D., Holmer-Hoven, F., Medhus, T., & Rönning, R. (1998). Introduktion till 

organisationsteori. Lund: Studentlitteratur. 

   

Granqvist, L., & Persson, H. (2004). Kvinnor och mäns karriärvägar på den svenska 

arbetsmarknaden. SOU 2004:43. 

 

Holme, I.-M., & Solvang, B.-K. (1997). Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.  

 

Hopkins, M-H., O´Neil, D-A., & Bilimoria, D. (2006). Effective leadership and successful 

career advancement: perspectives from women in health care. Equal opportunities 

international, Vol. 25, nr 4, 251-271. 

 



 41 

Hultin, M. (2003). Some take the glass escalator, some hit the glass ceiling? Career 

consequences of occupational sex segregation. Work and occupations, Vol. 30, nr 1, 30-61. 

  

Ivarsson, S. (2001). Kvinnors karriärväg mot chefskap. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

 

Kanter, R-M. (1977). Men and women of the corporation. New York: Basic Books.  

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kvande, E., & Rasmussen, B. (1993). Organisationen en arena för olika uttryck av 

kvinnlighet och manlighet. Häften för kritiska studier nr 3 – i Berg (2000). 

 

Lindgren, G. (1992). Doktorer, systrar och flickor. Carlssons bokförlag – i Lindgren (1999).  

 

Lindgren, G. (1996). Broderskapets logik. Kvinnovetenskaplig tidskrift. Årg 17, Nr 1. 

 

Lindgren, G. (1999). Klass, kön och kirurgi relationer bland vårdpersonal i 

organisationsförändringarnas spår. Malmö: Daleke Grafiska AB. 

 

Pettersson, Lena. (2002). Genus och arbete: vad berättar forskningen från 1900-talet? 

Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr1, 5-20. 

 

Regnö, Klara (2003) ”Dolda hinder för jämställdheten vid Länsstyrelsen i Stockholms län”, 

bilaga 2 i Integrering av mångfalds- och ledarutveckling på Länsstyrelsen i Stockholms län, 

rapport nr 16 

 

SOU 1998:6. Ty makten är din …Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda 

Sverige. Stockholm: Integrations- och jämställdhetsdepartementet.  

 

SOU 1999:69. Individen och arbetslivet. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet.   

 

SOU 2004:43. Den könsuppdelade arbetsmarknaden. Stockholm: 

Arbetsmarknadsdepartementet.  

 



 42 

Statistiska centralbyrån. (2006). På tal om kvinnor och män. Örebro: SCB-tryck.  

 

Thurén, B-M., & Sundman, K. (red.). (1997). Kvinnor, män och andra sorter – 

genusantropologiska frågor. Stockholm: Carlsson Bokförlag – i Wahl et al. (2001) 

 

Västerås stad. (2007a). Västerås stads medarbetare – statistik 2006. Västerås: Författaren. 

 

Wahl, A. (2003). Könsstrukturer i organisationer – kvinnliga civilekonomers och 

civilingenjörers karriärutveckling. Lund: Studentlitteratur.  

 

Wahl, A., Holgersson, C., Höök, P,. & Linhag, S. (2001). Det ordnar sig: Teorier om 

organisation och kön. Lund: Studentlitteratur.  

 

Wolwén, L-E. (2000). Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Elektroniska referenser: 

 

Chefer efter sektor 2004, [http://www.scb.se/templates/tableOrChart____27569.asp] 

Information inhämtad 2007-03-09 

 

Pressmeddelande från SCB (2007). [http://www.scb.se/templates/pressinfo____197723.asp] 

Information inhämtad 2007-03-29 

 

Västerås stad. 2006a. Stadens organisation.  

[http://www.vasteras.se/Omkommunen/Organisation/] Information inhämtad 2007-04-18. 

 

Västerås stad. Förvaltningar. 2006b 

[http://www.vasteras.se/Omkommunen/Organisation/Forvaltningar.htm] Information 

inhämtad 2007-04-18.  

 

Västerås stad. Om Pro Aros. (2007b). 

[http://www.vasteras.se/Proaros/omproaros/] Information inhämtad 2007-04-18. 



 43 

 

 

 

 

 

 

  

 



 I

Bilaga 1 

Intervjuguide 
Bakgrund 

1. Ålder? 

2. Civilstånd? 

3. Utbildning? 

4. Vad har du för formell befattning? 

5. Antal medarbetare som du är chef för? 

6. Hur länge har du arbetat i nuvarande befattning?  

 Ledarskap 

7. Hur ser din väg till din nuvarande tjänst ut?  

8. Kan du beskriva ditt eget ledarskap? 

9. Vilka är dina styrkor som chef? 

10. Vilka är dina svagheter som chef? 

11. Hur ser din relation till dina medarbetare ut? 

12. Vad är ledarskap för dig?  

Ledarskap och kön 

13. Upplever du att män och kvinnor skiljer sig åt som chefer? 

14. Upplever du att manliga och kvinnliga chefer bemöts på olika sätt inom 

organisationen? 

15. Anser du att det behövs fler män inom organisationen? 

16. Har du som chef någon gång upplevt motgångar eller motstånd? 

Karriär 

17. Vad har du för yrkesmässiga mål? 

18. Vad upplever du att du har för möjligheter att utvecklas i din nuvarande befattning? 

19. Hur upplever du dina möjligheter till karriäravancemang?  

20. Kan du tänka dig att byta arbetsgivare för att komma vidare i din karriär? 

21. Upplever du att det finns en organisationskultur som påverkar ditt vardagliga arbete? 

22. Vilken betydelse upplever du att din familj har för ditt arbete? 

 
 

 

 

 

 



 II

Bilaga 2 

Hej …… 
 
Här är brevet jag lovade att skicka angående ditt deltagande i mitt uppsatsarbete. Härmed vill 
jag bekräfta vår inbokade tid för intervju:  
 
[dag] den [datum och månad], klockan …. 
 
Om du skulle behöva ändra den inbokade tiden för intervjun eller om du behöver kontakta 
mig av annan orsak kan jag nås på, 
 
Telefon: ............... 
Mobil: .................. 
E-Mail: jhm02001@student.mdh.se 
 
 
Nedan följer lite information om studien och ditt medverkande i denna. 
Jag läser sista terminen på programmet Välfärdsarbete med inriktning mot rehabilitering, vid 
Mälardalens högskola. Nu står jag inför skrivandet av min c-uppsats i sociologi och har valt 
att intressera mig för ledarskap och yrkesmässig utveckling. Jag vill titta på ledarskap och 
utveckling inom offentlig sektor, ur ett kvinnligt perspektiv och i ett kvinnodominerat 
sammanhang.   
 
Intervjuerna kommer att spelas in på band, om ni inte har något emot detta, och detta kommer 
att ta max en timme. De bandade intervjuerna kommer att skrivas ut och analyseras. Alla 
uppgifter som framkommer under intervjun kommer att behandlas med största möjliga 
konfidentialitet, ingen obehörig kommer att kunna ta del av materialet. Materialet kommer 
inte användas i något annat syfte än till denna studie. Ingenting som sägs i intervjun kommer i 
uppsatsen kunna härledas till den ena eller andra personen som jag intervjuat. Ditt deltagande 
är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun eller låta bli att svara på ställda frågor.  
 
Jag vill tacka så jättemycket för att du tar dig tid och ställer upp på detta. 
 
Med vänlig hälsning  
 
Jenny Hedström 


