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KVINNLIGT CHEFSKAP: 
 

EN KVALITATIV STUDIE AV SAAB AEROTECHS KVINNLIGA OCH MANLIGA 

CHEFERS ERFARENHETER 



SAMMANFATTNING 

Företag i Sverige styrs till största delen av män, Saab Aerotech är inget undantag. Med 

anledningen av detta är vårt syfte med den här studien att undersöka Saab Aerotechs chefers 

erfarenheter av kvinnligt chefskap. 

Uppsatsen är kvalitativ och baserad på intervjuer, urvalet består av fyra kvinnliga och fyra 

manliga chefer på Saab Aerotech. Vi har i vårt arbete valt att använda oss av Human 

Relations där den teoretiska grunden är organisationsteorin vilken bidrar till att förstå och 

förklara organisationer, samt Hirdmans genussystem och Kanters möjlighetsstruktur som 

belyser strukturella bestämmelser över beteende i organisationer.  

Resultatet visar att både individuella och organisatoriska faktorer möjliggör kvinnligt 

chefskap, Saab Aerotech är en öppen organisation som arbetar aktivt med att försöka ge 

kvinnorna möjligheten att avancera och är inte i sig hindret för kvinnligt chefskap. Detta 

stämmer inte riktigt överens med vad som framkommit av tidigare forskning. 
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 1. INTRODUKTION 

1.1 Problemområde 

Företag i Sverige styrs av män (SOU 1998:6). Av 355 yrken är det endast 76 som har en jämn 

könsfördelning, vilket innebär att arbetsmarknaden i Sverige är könssegregerad. 85 procent av 

Sveriges anställda jobbar i yrken med ojämn könsfördelning och endast 15 procent arbetar 

inom något av dessa yrken som har en jämn könsfördelning. För att kunna ha en jämn 

könsfördelning krävs att fördelningen mellan kvinnor och män är mellan intervallet 40-60 

procent.  

Kvinnornas största yrkesgrupp är vård- och omsorgspersonal vilken är männens sjunde största 

yrkesgrupp. Den största yrkesgruppen för männen är tekniker och ingenjörer där männen 

utgör 83 procent och kvinnorna 17 procent av de anställda (SCB, 2007). 

Sett till alla yrkessektorer i Sverige utgör, enligt Statistiska centralbyrån, kvinnorna 29 

procent av chefskapet medan det är 71 procent manliga chefer. Jämförs offentlig och privat 

sektor visar det att i den offentliga sektorn är det 58 procent kvinnliga chefer medan det i den 

privata sektorn endast är 23 procent (SCB, 2006). 

 

Enligt Kvinnomaktutredningen (SOU 1998:6) utgör kvinnorna bara tre procent av 

styrelsemedlemmarna i börsnoterade företag samt att sett till VD-posterna bland 229 

börsnoterade företag så finns det endast en kvinnlig VD.  

Kvinnomaktutredningens resultat om kvinnors position i det svenska samhället (SOU 1998:6, 

1) kan sammanfattas i ett laddat och generaliserat uttryck, att: 

 

 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 

(SOU 1998:6, 1) 

 

Då ansträngningar har skett i hopp om att bryta den yrkesmässiga segregeringen har det 

nästan alltid gynnat männen mer än kvinnorna. Männen har lättare att lyckas på 

kvinnodominerade yrkesområden medan kvinnorna har svårare på mansdominerade. Det är 



- 2 - 

själva manligheten som ses som en kompetens. Det är värderingarna hos dem som deltar på 

arbetsmarknaden som styr den. På grund av detta kan anställningsförhållanden, arbetstider, 

karriärmöjligheter samt löner ses som en bit av den sociala könskonstruktionen, dvs. sociala 

normer och praktiker som värderar kvinnokompetensen lägre än mäns, som tilldelar män och 

kvinnor olika yrkespositioner samt värderar kvinnligt och manligt beteende olika. Det som 

tycks vara könsneutrala förlopp i internutbildning, rekrytering, lönesättning och befordran får 

könsspecifika följder (SOU 1998:6). 

 

Könsmässig segregering har varit en del av arbetsmarknaden från 1900-talets början fram till 

idag. Arbetslivet och arbetsmarknaden har diskriminering och segregering inbyggt i sin 

struktur. De historiskt sett tidigare uteslutningarna av kvinnor från arbetsmarknaden existerar 

inte längre formellt sett, dock finns det idag fortfarande strukturer som verkar segregerande. 

Könssegregeringen har flera dimensioner, horisontell och vertikal könssegregering. Den 

horisontella könssegregeringen innebär att kvinnor och män har olika arbeten, arbetsgivare, 

arbetar i olika organisationer och branscher samt kan verka vid olika arbetsplatser. Vertikal 

könssegregering rör sig om att kvinnor och män på ett systematiskt sätt inte når lika långt i 

sina respektive karriärer. Generellt för i stort sett alla yrken och branscher så avancerar sällan 

kvinnorna inom yrket på samma sätt som männen gör (SOU 2004:43). 

 

Det har visat sig i tidigare undersökningar att både kvinnor och män i näringslivet anser att 

det är en positiv resurs för karriären att vara man. Kvinnorna anser att det är mycket positivt 

att vara man medan männen anser att det är ganska positivt att vara man. Det kan nästan 

tyckas vara ett måste för att nå framgång att vara man i näringslivet (Göransson, 2004, 31). 

Det är viktigt att företag i marknadsekonomin strävar efter den bästa tänkbara ledningen då ju 

mer kreativ och talangfull ett företag är ju större är chanserna för företaget att överleva i den 

konkurrens som kännetecknas av så kallade kunskapsjobb. En av huvuduppgifterna i en 

globaliserad och marknadsorienterad affärsvärld är att klara av att hantera mångfald och de 

företag som inte klarar av att anpassa sig till olika synsätt och se olikheter som någonting 

positivt och naturligt kommer att klara sig sämre på marknaden. Mångfald innebär att kunna 

anpassa sig till skiftande krav på olika marknader och den viktigaste skillnaden beträffande 

mångfald är den mellan män och kvinnor. Ett företag med stor mångfald beträffande chefer 

får en tryggare och bättre utveckling då mångfald ger ökad gruppdynamik och mer 

möjligheter att anpassa organisationen till alla de krav och bredare urval som marknaden har. 

De organisationer som är villiga att satsa på chefsrekrytering som innefattar fler kvinnor 
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kommer att stärka sina chanser för överlevnad (Fagerfjäll, 2003, 11). Men vad är egentligen 

mångfald? I USA finns begreppet ”managin diversity”, som används när man talar om att leda 

mångfald. Mångfald är då ett sätt att beskriva det faktum att grupper består av olikheter, dvs. 

diversity. Mångfald är en beskrivning av själva innehållet i gruppen och inte en beskrivning 

av att man värderar olikheter högt. Arbetet med mångfald är något som alla är involverade i 

och är mycket bredare än bara kön och etnisk bakgrund. Det kan även röra sig om olikheter i 

ålder, utbildning och personlighet, vi har i vår studie valt att fokusera oss enbart på kön. Att 

uppmuntra och värdera mångfald leder till människors kreativitet och innovationskraft lockas 

fram hos människor, man skapar en miljö där det inte existerar normer för vad som är rätt och 

fel i avseende om utseende, ursprung eller personlighet (Alm, 1999, 21-22). 

 

Jämställdhetslagen innebär att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att nå 

jämställdhet i arbetslivet. Arbetsgivaren ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja 

jämställdhet. Det ligger även i Saab Aerotechs intresse att både främja jämställdhet och 

mångfald där mångfald och jämställdhetsarbete ses som ett led i strävan att göra 

verksamheten effektiv och attraktiv. Saab Aerotech hade år 2007 som mål att öka andelen 

kvinnor samt öka andelen kvinnor i ledningsgrupper och på chefsnivå. Enligt årsstatistiken 

har Saab Aerotech idag totalt 18,6% kvinnor och 14 % kvinnliga chefer. (Saabs intranät, 

2008). 

 

Under tidigare sociologikurser har vårt intresse för genus ökat och vi känner därför att detta 

ämne är något som väckt vår nyfikenhet. Då vi även är kvinnor och senare eventuellt kommer 

att försöka nå högre poster på arbetsmarkanden upplever vi att detta ämne är något som berör 

oss likväl som andra kvinnor. Vi anser även att det är ett viktigt och aktuellt ämne. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att undersöka Saab Aerotechs lönesättande chefers erfarenheter av 

kvinnligt chefskap. Vi är intresserade av att undersöka vad det är för faktorer som möjliggör 

dessa kvinnors chefskap. Då syftet är relativt brett kommer vi i denna studie att avgränsa oss 

ytterligare genom att undersöka olika teman som representeras av följande frågeställningar:  
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1. Är det individuella faktorer som möjliggör kvinnornas chefskap? 

2. Vilka karriärambitioner har kvinnorna? 

3. Hur påverkas kvinnornas karriärambitioner av företagets organisation? 

4. Upplever kvinnorna att familjen inverkar på deras arbete? 

 

Vår uppsats bygger på att undersöka vilka faktorer som möjliggör kvinnligt chefskap på Saab 

Aerotech. För att vi ska kunna jämföra resultatet utefter indelningen manligt och kvinnligt har 

vi därför valt att intervjua respondenter som representerar de båda könen.  

 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom tidsdispositionen för uppsatsarbetet samt våra resmöjligheter är begränsade har vi 

valt att avgränsa oss till att enbart genomföra våra intervjuer på Saab Aerotech i Arboga och 

genomföra telefonintervjuer med de respondenter som är placerade i Linköping. Vi har i vår 

studie valt att avgränsa oss till att intervjua lönesättande chefer, dvs. chefer som har 

underanställda som de lönesätter, då dessa har mer ansvar och påverkansmöjligheter samt mer 

insyn i organisationen än t ex gruppchefer.  

Då det är så få kvinnliga lönesättande chefer på Saab Aerotech vill vi fördjupa oss i de 

kvinnliga chefernas erfarenheter för att se ifall deras upplevelser stämmer överens med teorier 

och tidigare forskning som finns inom området.  

 

Vi har även avgränsat oss vid valet av metod till att endast använda oss av ett kvalitativt 

perspektiv då vi är intresserade av att få en djupare förståelse av de kvinnliga chefernas 

upplevelse. 

 

1.4 Disposition 

Som inledning av vår uppsats ger vi en faktabakgrund av studiens fält företaget Saab 

Aerotech där studiens respondenter är verksamma. I påföljande avsnitt presenterar vi tidigare 

forskningsresultat på området vilket åtföljs av de teoretiska utgångspunkter som är relevanta 

för vårt studieområde. Sedan följer en redogörelse för vårt val av metod, förförståelse inför 

ämnet, access till studiens fält, urval, deltagarpresentation, genomförandet av våra intervjuer, 

bearbetning av det insamlade materialet samt validitet och reliabilitet. Under rubriken resultat 

och analys redovisas det empiriska materialet som även kopplas till teorier och tidigare 
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forskning. Avslutningsvis gör vi en slutdiskussion där vi resonerar kring vårt resultat, teorier, 

tidigare forskning samt brister och begränsningar i vår studie. 
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 2. BAKGRUNDSINFORMATION OM STUDIENS FÄLT - SAAB AEROTECH 

 

Saab Technologies förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och 

lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab Technologies har 

verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar 

ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. 

 

Koncernen är organiserad i en affärsorienterad struktur där huvuddelen av verksamheten 

bedrivs i affärsenheter, se bilaga nr 1 för schema över strukturen. 

 

Saab Aerotech bildades 1 januari 2006 som ett resultat av att Saabs styrelse 2005 enades om 

att en organisationsförändring var nödvändig inom koncernen. Saab Aerotech, en affärsenhet i 

Saabkoncernen, är Sveriges ledande leverantör av integrerade supportlösningar vilket 

omfattar ett brett sortiment av tjänster och produkter för support av system och plattformar 

under hela livscykeln. Företaget erbjuder sina förmågor och kompetenser globalt till kunder 

inom försvar, samhällssäkerhet och civilt flyg.  

Saab Aerotechs affärsidé är att företaget ska leverera integrerade supportlösningar, som ger 

kunderna hög effektivitet och konkurrenskraft samt säkrar tillgängligheten. Företaget erbjuder 

sina tjänster och produkter globalt till kunder inom försvar, civilt flyg och samhällssäkerhet.  

Saab Aerotech har idag ca 1800 anställda fördelade på 326 kvinnor och 1500 män. Av dessa 

är 22 kvinnor respektive 123 män lönesättande chefer. 

 

Saab Aerotechs verksamhet i Sverige är spritt över ett stort antal orter, men merparten 

anställda finns i Linköping, Arboga, Östersund, Växjö och Nyköping. Dessutom har Saab 

Aerotech verksamhet och personal i USA, Sydafrika, Nederländerna, Australien och Norge. 

 

Affärsenheten Saab Aerotech består av 4 divisioner som heter; Logtronics, Ground Support 

Services, Aircraft Services samt Customer Alliance Solutions. De har även tre program som 

går tvärs över divisionerna, vilka är; Program Gripen, Program AEW (Airborne Early 

warning) och Program PPP (Public Private Partnership). 
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Saab Aerotechs organisations schema: 

 

 

(Saabs intranät, 2008) 
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 3. TIDIGARE FORSKNING 

3.1 Kvinnligt och manligt ledarskap 

Leena Avoties syfte med artikeln Förändrade idéer kring ledarskap och kvinnliga chefer 

(1999) är att diskutera hur utvecklingen under 1980- och 1990-talen angående idéer om 

ledarskap påverkat villkoren för kvinnliga chefer. En innehållsmässig förändring av 

ledarskapet, som till viss del kan tolkas i könstermer, är något som förordas. Den ledarstil som 

länge var dominerande var auktoritativ och hierarkisk till sitt sätt och en sådan chef hade ett 

förhållningssätt som förknippas med mansrollen i vår kultur. Det nya ledarskapet som 

förespråkas är mer deltagande, delegerande och människoorienterat och ett sådant 

förhållningssätt är starkt förknippat med kvinnorollen.  

Avotie skriver bland annat om en studie gjord av Martha Blomqvist 1994 som visade att 

serviceföretag vars överlevnad är beroende av medarbetarnas lyhördhet för kundbehoven har 

upptäckt att kvinnors relationsorienterade och lyhörda arbetssätt är en särskild tillgång i 

kundrelationer och därför efterfrågar kvinnor alltmer. Därav tänker sig Avotie att efterfrågan 

av kvinnliga chefer kan komma att öka, om inte annat i vissa branscher så som serviceföretag, 

om de nya ledarskapskraven kommer att generellt förknippas med kvinnlighet. Samtidigt som 

denna utveckling kan vara möjliggörande kan det även utgöra ett hot. Eftersom kvinnor, i 

likhet med män, skiljer sig åt inom gruppen kan dessa få ytterligare ökad press på sig om 

kvinnors existens på chefsbefattningar legitimeras genom att förvänta sig ett stereotypt 

beteende bland de redan utsatta kvinnliga cheferna. 

Om ledarskapets manliga konstruktion skriver Avotie att den gäller inte bara innehållet utan 

även villkoren och spelreglerna kring positionen, vilka inte följer marknadens logik utan 

könsordningens logik. En innehållsmässig av-maskulinisering av ledarskap har troligtvis 

enbart en ringa effekt på kvinnliga chefers situation. Manligheten i uppgiftens själva karaktär 

kan tolkas som ett symtom på likadana strukturella förhållanden som förknippas med den 

manliga dominansen. Enligt Avotie är det i vilken betydelse som skillnaderna mellan könen 

ges och hur motiveringen blir som det egentliga problemet finns, inte att det är skillnader 

mellan könen. Faktumet att ledarskap och kvinnlighet har konstruerats som motpoler till 

varandra är användbart för den gällande könsordningen och att tolka de nya idéerna kring 

ledarskap som en vilja till förändring av den ordningen skulle vara felaktigt. De nya idéerna 

innehåller även teman som går att tolka som en förstärkning av positionens manlighet. 

Exempel på sådana teman är betoning av expertis och heroisering av ledare menar Avotie. 
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I artikeln Företagsledning som konstruktion av manlighet skriven av Anna Wahl (1996) 

argumenteras det för att kön är en del av ledarskapskonstruktionen, kön och ledarskap är 

sociala konstruktioner. Vilket betyder att betrakta kön, kvinnlighet och manlighet, som 

skapade begrepp innebär att de inte ses som sanna till innehållet och eviga. Manlighet och 

kvinnlighet är enligt Wahl konstruktioner skapade av människor vid en viss historisk tidpunkt 

och i ett visst sammanhang. Därför förändras i tid och rum uppfattningen av vad som är 

typiskt manligt och typiskt kvinnligt, det ser olika ut på olika platser och vid olika tidpunkter. 

Synen på att ledarskap, i formen av egenskaper, erfarenheter och kunskaper, också är ett 

socialt konstruerat begrepp är likadant, det är inte sant eller evigt utan ständigt föränderligt. 

Bakgrunden till artikelns innehåll går att finna i det svenska näringslivet där männen 

dominerar starkt på de ledande positionerna samtidigt som kvinnorna lyser med sin frånvaro 

både i styrelser och i företagsledningar. Vanligtvis beskrivs begreppet ledarskap ur ett 

könsneutralt perspektiv samtidigt som det uppfattas som självklart med mansdominans på 

ledande positioner. En genomsnittlig ledningsgrupp i privat näringsliv består enligt Wahl av 

94 % män och 6 % kvinnor. Vidare i artikeln står det att det är endast en tredjedel av 

företagen som officiellt har uttalat att de vill öka det kvinnliga antalet chefer, 

könsfördelningen på ledande positioner anses inte vara något problem av två tredjedelar av 

näringslivet. En könsneutral inställning till chefsrekrytering innehas av en majoritet av 

företagen, den avgörande faktorn som framhävs är kompetens och inte kön.  

Wahl anser att det är viktigare att problematisera maktrelationen mellan män och kvinnor än 

att fokusera på speciella ledarskapsegenskaper för att kunna förstå den manliga dominansen 

på ledande positioner. Konstruktionen av ledarskap är nära att kopplas samman med 

konstruktionen av manlighet. Wahl skriver bl a om de tre mest dominerande synsätten i 

debatten om kvinnligt ledarskap som är att  

a) kvinnor anses sakna de rätta ledaregenskaperna  

b) att de är en annorlunda resurs som kan utnyttjas i speciella situationer. De förväntas tillföra 

något som saknas, det som männen inte representerar eller inte har, de förväntas lösa olösta 

problem i organisationen och det annorlunda är redan inringat: kommunikation, människor, 

känslor och personal. I båda fallen är kvinnorna jämförda i relation till männen som att vara 

likadan (men ändå sakna grundläggande egenskaper) eller annorlunda (på ett speciellt sätt).  

c) att kvinnor inte vill göra karriär då barnafödandet och familjeomsorgen är avgörande 

orsaker till oviljan. 

Ett alternativt tänkande enligt Wahl är att bortse från definitionen att vara lika/olika till att 

anta perspektivet att kvinnliga chefer är en maktresurs som utövar makt som kan skapa och 
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påverka. Maktresursen ska ses i kontrasten till kvinnor som en annorlunda eller outnyttjad 

resurs med andra ord en resurs som kan användas av makten. 

 

3.2 Glastak 

Forskare brukar kalla det som sker när kvinnor försöker ta sig in på högre positioner på 

arbetet för att sedan märka att det tar stopp, de hejdas i sin karriärutveckling, för glastaket 

(Fagerfjäll, 2003, 29). Teorin om glastaket kommer ursprungligen från Rosabeth Moss Kanter 

(1977), hon menar att kvinnor på mansdominerade arbetsplatser har svårt att avancera och bli 

befordrade. Hon antar även att ju högre upp i hierarkin man kommer ju svårare är det att 

avancera.  

De kvinnliga karriäristerna stöter på ett osynligt hinder, de slår i huvudet i ett glastak, medan 

de manliga karriäristerna lättare tar sig förbi detta hinder. Det finns en rad olika förklaringar 

till detta fenomen där en av förklaringarna är att det på VD-posten ofta sitter en hårt arbetande 

manlig tekniker eller ekonom med lång erfarenhet bakom sig. Den som skiljer sig från den här 

normen man dvs. kvinnan, avviker då från en beprövad framgångsmodell. Den andra 

förklaringen kan vara att det är kvinnorna själva som sätter stopp för ett vidare avancemang 

då de ofta har en förmåga att se teknik, affärer och annat som är själva kärnan av företag som 

någonting tråkigt. En tredje förklaring tar upp kvinnors arbetsbelastning. Kvinnorna föder 

barn och detta bidrar till att de är frånvarande från arbetsplatsen under lång tid, dels som 

föräldralediga och dels som deltidsarbetande. En del av kvinnorna har själva valt att ha det på 

det här sättet medan andra helt saknar stöd från jämställda makar (Fagerfjäll, 2003, 29). 

 

I en studie som gjorts av Erik Bihagen och Marita Ohls (2006) har man tittat på om kvinnorna 

i Sverige är mer begränsade i sina karriärmöjligheter än vad männen är. Man undersöker i den 

här studien sambandet mellan hierarkiska nivåer och skillnader i mäns och kvinnors 

karriäravancemang. Resultatet av analysen visar på att kvinnorna möter de största hindren till 

avancemang på de lägre hierarkiska nivåerna, de här hindren tenderar att minska ju högre upp 

i den hierarkiska nivån kvinnorna kommer. De här resultaten motsätter sig teorin om ett 

glastak som hindrar kvinnorna till karriäravancemang i de högre hierarkiska nivåerna. Även 

om resultaten visar på att skillnader mellan könen är vanligare på de lägre hierarkiska 

nivåerna kan inte teorin om att glastaket förstärks ju högre upp i nivåerna man kommer 

förkastas helt. Resultatet visar även på att det inte finns något större hinder för kvinnorna till 

avancemang inom den privata sektorn än inom den offentliga. Däremot konstateras det i 
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studien att det inom den offentliga sektorn inte finns lika många möjligheter till avancemang 

vare sig för kvinnor eller för män som det finns inom den privata sektorn. 

 

Hultin visar i en studie från 2003 att män som arbetar på typiska kvinnoyrken har större chans 

att avancera uppåt än vad kvinnorna med samma kvalifikationer inom samma yrke har. 

Resultatet följer teorin om att männen kan ta en glashiss upp till de högre hierarkiska nivåerna 

i en hastighet som kvinnorna inte kan följa med i, de slår istället i glastaket när de försöker ta 

sig högre upp och avancera på arbetsplatsen. Uttrycket glashiss innebär att män som är 

underrepresenterade på kvinnodominerade yrken lättare tar sig förbi de olika hierarkiska 

nivåerna än vad kvinnorna gör. Detta visar på att kvinnor och män särbehandlas utifrån kön 

och att kvinnorna har större svårigheter att avancera i typiskt kvinnodominerade yrken. Inom 

mansdominerade yrken däremot har både kvinnor och män samma möjligheter till 

avancemang.  

 

3.3 Familjeorientering 

Christine Roman (1994) skriver i sin avhandling Lika på olika villkor: könssegregering i 

kunskapsföretagen om att resultat från studier om kvinnors handlande i arbetslivet är 

förhållandevis entydiga, de visar att kvinnor vill arbeta även om de har ointressanta och 

monotona arbetsuppgifter. Den sociala gemenskapen, oberoendet och den stärkta självkänslan 

ses som bidragande orsaker. Arbete representerar inte bara pengar, det är inte enbart på grund 

av ekonomiskt oberoende som kvinnor förvärvsarbetar. Studierna pekar även på att kvinnor 

som arbetar är mer orienterade mot familjen snarare än mot sina arbeten. Detta leder till att 

kvinnors förhållande till arbete utmärks av ambivalens, med svårigheter att föra samman 

arbete och familjeliv. Hemarbetet ställs mot kraven från yrkesarbetet och kvinnor väljer 

därför ofta arbeten som utan för stora påfrestningar kan kombineras med familjelivet. De 

anpassar arbetet efter kraven från hemmet och arbetar oftare deltid, kvällar och helger. 

Forskningsresultat visar på att kvinnor ofta prioriterar familjelivet och deras handlande i 

yrkeslivet i första hand styrs av viljan att utföra uppgifterna som kan tillräknas den 

traditionella kvinnorollen. Dessa resultat kan tolkas som tecken på att kvinnors värderingar 

och handlingssätt både medverkar i reproduktionen av den könsuppdelade arbetsmarknaden 

och i reproduktionen av könsarbetsdelningen som finns inom familjen. Roman har i sin studie 

upptäckt en skillnad mellan arbetarkvinnor och kvinnor på självständigt kvalificerade 
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befattningar. Enligt Roman (1994) är arbetarkvinnorna familjeorienterade medan kvinnorna 

på kvalificerade befattningar är yrkesorienterade. 

 

Roman (1994) talar om att det i flera undersökningar av kvinnors förhållande till yrkeslivet 

tolkar sina undersökningsfynd i ljuset av begrepp som handlar om kvinnospecifika 

förhållningssätt. Kvinnorna utvecklar på grund av könsspecifika livsvillkor och erfarenheter 

tankesätt och värden som skiljer sig från männens. På grund av skilda levnadsvillkor förhåller 

sig kvinnors och mäns omvärld på olika sätt. Arbete inom familjen styrs av en ”logik” och 

kräver en form av organisation som skiljer sig från yrkesarbetets. I arbetslivet behövs ett mål-

medel-tänkande som kräver lönsamhet och effektivitet. I familjen däremot är det behov som 

ska tillfredsställas. Det innebär att det är andra människors behov som ska vägas in i 

handlingsalternativen. Kvinnor har genom sitt fäste i familjen utvecklat ett omsorgsrationellt 

förhållningssätt, medan männen har utvecklat ett tekniskt avgränsat förhållningssätt. Dessa 

olika rationaliseringstyper uttrycks i sättet att välja mellan familjearbete och yrkesarbete, men 

även i sättet att förhålla sig i hemmet eller på arbetsplatsen. Detta bidrar till att kvinnorna, 

genom sina tankesätt tar på sig mer arbete, bördor och plikter än vad männen gör, detta 

främjar männen. Men det är även så att kvinnornas rationalitet är nödvändig om samhället ska 

bli bra att leva i även för svaga grupper (Roman, 1994, 54-55).  

 

3.4 Human relations 

Hela vår urvalsgrupp i undersökningen är alla medlemmar av en organisation, Saab Aerotech, 

vilket gör att vi kan använda oss av organisationsteorin i vår undersökning. Den teoretiska 

grunden för studiet av organisationer är organisationsteorin. 

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

målinriktat samarbete mellan människor” (Flaa, Hofoss, Holmer-Hoven, Medhus & Rønning, 

1998, 9). Vilket innebär att organisationen medför någon form av relationsstrukturering 

mellan människor. För att kunna lösa vissa uppgifter och nå vissa mål fördelas arbete, makt 

och ansvar medvetet mellan de olika individerna i organisationen vilket leder till att 

samarbetet mellan individerna blir målinriktat och formaliserat. För att karaktärisera vårt 

moderna samhälle talas det ofta om ”organisationssamhället” då de flesta individerna i 

samhället tillbringar en stor del av sin tid i organisationer, t ex arbetar, utövar 

fritidsaktiviteter, föds, uppfostras, behandlas samt lämnar jordelivet med hjälp av 

organisationer.  
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Organisationsteorin bidrar till att förstå och förklara organisationer samt att förbättra 

organisatoriska processer och strukturer. Den har även en tvåfaldig funktion som innebär att 

den ska vara teoretiskt och analytiskt reflekterande samtidigt som den ska vara lösningen på 

praktiska dilemman (Flaa et al., 1998, 9, 11).  

 

Organisationsteorin består av tre klassiska teorier: byråkratiteori, företagsorienterad 

organisationsteori innehållande de två huvudinriktningarna scientific management och 

administrative management, samt human relations teori. Vi har valt att arbeta med human 

relations teorin då vi anser att den passar bäst in i vår studie.  

 

Human relations teorin fick sitt genombrott tack vare att Elton Mayo och hans stab 

engagerades av Western Electrics fabriksavdelning belägen i Hawthorne utanför Chicago, 

USA, för att genomföra en undersökning år 1927-1932. Denna undersökning har därefter 

kallats Hawthorne-undersökningarna. Fabriken i Hawthorne hade problem och gick sämre än 

de andra fabrikerna och det var på grund av detta som Mayo engagerades. Ursprungssyftet var 

att undersöka vilka effekter som olika produktionsförhållanden så som vila, frisk luft, trötthet 

och ljus kunde ha på produktionen. Den första delen av undersökningen, där urvalsgruppen 

bestod av kvinnliga arbetare som informerades om syftet med undersökningen och 

uppmanades att arbeta på som vanligt, gav ett resultat som visade att de fysisk-materiella 

arbetsförhållanden inte hade den fundamentala betydelsen som tidigare hade ansetts. I 

undersökningens andra del koncentrerade sig Mayo och hans stab på att kartlägga arbetarnas 

attityder och känslor och det viktigaste resultatet visade att det pga. olika tankesätt fanns 

många konflikter mellan över- och underordnade organisationsmedlemmar, då arbetarnas 

tankar styrs av en känslologik medan organisationsledningen tänker ur ett rationellt och 

ekonomiskt perspektiv. Det måste utvecklas en ömsesidig förståelse för varandras tänkesätt 

och psykologi för att inom organisationen kunna undvika konflikter, dessa konflikter anses 

uppstå som en konsekvens av bristande insikt i psykologiska variabler. I det tredje stadiet av 

undersökningen infördes även sociologiska förklaringsvariabler som visade att det inom 

arbetsgruppen finns oskrivna regler och normer som talade om att en arbetare skulle 

producera varken för mycket eller för lite och dessa normer upprätthölls genom utskällning, 

utfrysning eller skämtsamma kommentarer. Detta resulterade i att den informella 

organisationsstrukturen, vilken innebar de normer och mönster för interaktion som var 

inflytelserika men som organisationsledningen inte hade beslutat om formellt och som inte 
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ingick i någon tidigare i ordning gjord plan, lyftes fram för första gången (Flaa et al., 1998, 

44-45). 

 

Hawthorne-undersökningarna ger en åskådlig bild av hur human relations ser ut just på denna 

fabrik eller plats. Det är genom denna bild som Mayo och hans stab baserar sin teori om 

human relations.  

För att sammanfatta kärnan i human relations teorin kan det nämnas att produktionsresultatet 

inte kan sägas bero på de personlighetspsykologiska eller de fysiska arbetsförhållande 

variablerna utan istället på arbetsgruppens sociala organisation, de sociologiska variablerna.  

Arbetarna reagerar inte som enskilda individer utan som gruppmedlemmar och för att kunna 

påverka beteendet bör därför en bearbetning av gruppvariabler ske. Resultatet blir ännu 

effektivare om påverkan sker i en situation fylld med ömsesidig kommunikation och 

deltagande, vilket även framstår som lösningen på åtskilliga organisationsproblem.  

Viktiga motivationsfaktorer inom en organisation är inte enbart sanktioner och belöningar i 

form av materiell-ekonomisk karaktär utan viktigare motivationsfaktorer är de sociala 

belöningarna i form av t ex beröm, ökad självkänsla samt trygg gemenskapsanknytning.  

Human relations teorin betraktar den informella sociala organisationsstrukturen som mycket 

viktigare än den formella strukturen. En ledare behöver vara utrustad med en viss personlighet 

som skapar en naturlig auktoritet eftersom det bara är en liten hjälp att utrustas med 

kännetecken på status, ofta leder den formella auktoritetsanvändningen till bekymmer. Teorin 

poängterar hur viktigt det är att känna till den informella gruppledarstrukturen i en 

organisation än att bara känna till den formella hierarkin för att kunna vara en bra ledare. 

Anhängare av human relations teorin anser att en organisation inte är något som kan planeras 

och konstrueras på teoretisk väg utan det är en organism som lever sitt eget informella liv. För 

att uppnå bästa effektivitet av arbetarna anser human relations teorin att arbetarna bör uppleva 

trivsel och ha goda arbetsförhållanden på arbetet då produktionen är som störst när trivseln är 

som störst, harmoniaspekten är viktig i organisationslivet enligt human relations teorin (Flaa 

et al., 1998, 46-47). 
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Eftersom syftet med vår studie är att undersöka chefers erfarenheter av kvinnligt chefskap 

sammanfattar vi nedan de slutsatser vi kan se rörande detta ämne i den tidigare forskningen. 

Vi kan se att typiskt kvinnliga egenskaper och typiskt manliga egenskaper är anledningar till 

kvinnligt och manligt chefskap. Kvinnliga chefer besitter andra egenskaper än de manliga, de 

kvinnliga chefernas styrka som chefer ligger i deras relationsorienterade och lyhörda 

arbetssätt, på grund av detta har de kvinnliga cheferna börjat efterfrågas alltmer då detta är 

något som kunderna har börjat efterfråga. Samtidigt beskrivs begreppet ledarskap ur ett 

könsneutralt perspektiv, trots detta är uppfattningen att det är självklart med mansdominans 

på ledande positioner. Kvinnor förväntas tillföra något som saknas i organisationen, något 

som männen inte har, de blir genom detta jämförda med männen och inte sedda som gelikar.  

 

Wahl (1996) anser att det är viktigare att problematisera maktrelationen mellan män och 

kvinnor än att fokusera på speciella ledaregenskaper för att förstå den manliga dominansen på 

ledande positioner. Forskningsresultaten visar även på att kvinnorna blir hindrade av ett 

glastak när de försöker ta sig in på ledande positioner, något som inte männen verkar stöta på. 

Enligt Kanter (1977) stöter kvinnorna på glastaket när de försöker avancera på 

mansdominerade arbetsplatser, de kan inte ta sig högre upp på den hierarkiska stegen.  

 

Enligt forskningsresultaten är en av de mest hindrande faktorerna för kvinnorna att avancera 

deras band till familj och familjeliv. Kvinnorna prioriterar oftare familjen framför karriären 

och väljer inte gärna ett yrke eller en yrkesposition som inkräktar på deras familjeliv. Det 

behöver inte enbart vara så att kvinnorna själva upplever familjen som ett hinder för 

avancemang, utan det är även en allmän föreställning och antagande att kvinnorna själva 

väljer och vill ha det så.  

 

Vi kan utifrån den tidigare forskningen dra slutsatsen att det råder en ojämn fördelning mellan 

könen beträffande ledande positioner och att detta kan dels bero på att kvinnorna inte tillhör 

en redan beprövad framgångsmodell dvs. det manliga könet, de kan uppleva att kärnan för 

företag såsom teknik, affärer mm är tråkigt och skrämmande och därför välja andra 

inriktningar och de tillhör även det barnafödande könet vilket i sig utgör ett hinder för 

avancemang.  
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 4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

4.1 Genus och genussystem 

Yvonne Hirdman, professor i historia vid Stockholms universitet, lanserade på 80-talet 

begreppen genus och genussystem. Dessa begrepp har haft en väldigt stor betydelse för 

forskningen om hur manligt och kvinnligt skapas och för analysen om maktförhållandet 

mellan kvinnor och män. 

I sin artikel Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning (1988) ger 

Hirdman som ett förslag att genus är ett bättre ord än könsroller och socialt kön, då könsroller 

kan uppfattas som att kvinnor och män frivilligt väljer vissa roller och att de när det passar 

kan frigöra sig från rollerna. Men enligt Hirdman är det inte så enkelt därför att varje individ 

föds och växer upp i ett genussystem som redan fastställt vad som är kvinnligt och manligt. 

Detta innebär att varken män eller kvinnor föds till det utan båda skapas. Med ordet genus 

sätter hon namn på den komplicerade kunskapen om manligt och kvinnligt, dvs. förståelsen 

av hur manligt och kvinnligt ”görs”. Genusordningen av individer har kommit att utgöra 

basen för de politiska, sociala och ekonomiska ordningarna. 

Hirdman vill att begreppet genussystem ska uppfattas som ett aktivt system, som en 

benämning på ett nätverk av skeenden, förväntningar, fenomen och föreställningar som 

genom sin samverkan ger upphov till en sorts regelbundenheter och mönstereffekter. 

Genussystemet kan uppvisa stora variationer genom tid och rum beroende på 

genuskontraktens innehåll och systemets grad av stelhet, exempelvis Sverige under 1900-talet 

där egenskaper, platserna och sysslorna kan vara båda könens men inte är det. Hirdman 

skriver att det är den kvinnliga biologin som är den stabiliserande kraften i genussystemet. 

Hirdman menar att vi och vårt samhälle formar och håller isär kvinnor och män. Varje 

människa föds och växer upp i ett genussystem där definitionen av manligt och kvinnligt 

redan är givet. Män och kvinnor hålls i sär och männen har tillträde till områden som inte 

kvinnorna har, kvinnor och män anvisas till olika platser, olika yrken och olika egenskaper. 

Hirdman menar även att mannen är normen. Mannen ses som själva modellen för hur en 

människa ska vara medan kvinnan är undantaget. Inom genussystemet värderas mannen högre 

än kvinnan och blir genom detta överordnad kvinnan. Mannen är som en prototyp för hur en 

människa ska vara men detta är inte det samma som att säga att enskilda män förtrycker 

enskilda kvinnor utan världen tolkas utifrån att männen är de som är viktiga. Genussystemet 

innebär en ordningsstruktur av respektive kön och det utgör förutsättningen för andra sociala 
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ordningar. Det är dess mönsterstruktur eller systemets två logiker (eller lagar eller principer) 

som inverkar till att ordningen kan beskrivas generellt eller abstrakt. De två logikerna är  

1) dikotomin vilken innebär isärhållandet; att manligt och kvinnligt inte skall blandas ihop,  

2) hierarkin som innebär att det är mannen som är norm; det är männen som är människor och 

därför utgör de normen för vad som är normalt och det universella.  

Enligt Hirdman är den manliga normens logik hotad när isärhållandets norm inte längre kan 

upprätthållas pga. olika typer av kriser t ex ekonomiska, ideologiska och sociala. 

 

Enligt Hirdman reproduceras genussystemet på tre nivåer:  

1) kulturell överlagring dvs. tankefigurer,  

2) social integration dvs. arbetsdelningen mellan könen,  

3) socialisering dvs. direkt inlärning.  

 

Hirdman talar även om genuskontrakt som osynligt finns mellan könen och som är 

användbart vid analyser av osynliga regler som styr varje kön. Dessa regler bestämmer hur 

män och kvinnor ska agera mot varandra, tala och hur de ska vara utseendemässigt på alla de 

tre nivåerna. Dessa genuskontrakt skapar inte enbart balans utan medför även förhandlingar, 

olika maktstrategier.  

Hirdman tänker sig att alla människor har samma grundläggande ”längtor” och benämner två 

typer av längtor nämligen symbiosens och frihetens. Genuslogikerna medför att för männen 

har längtan efter friheten strukturerats och symbiosen för kvinnorna. Männens frihet har 

ideligen främjats och expanderat medan kvinnornas symbios bundits av sociala seder, lagar, 

kontroll och barnafödande. Dock har kvinnor haft frihetens längtan och män haft längtan efter 

symbios. Kvinnornas frihetsväktare har varit män samtidigt som männens symbiosmål varit 

kvinnor vilket resulterat i att könen har för varandra fått helt olika ontologiska status. Båda 

könen har inneburit varandras begränsningar samt möjligheter men aldrig samma typer av 

begränsningar eller möjligheter. Denna uppdelning har skapat maktstrategier för att uppnå 

motsatsen som innebär att männen vill uppnå även symbios och kvinnorna även frihet.  

 

 

Hirdman menar att den som har makt i första hand är den som tar plats och utrymme. Detta 

märks i allt från vilka röster det är som hörs i ett klassrum, vilka som syns i media och vilka 

som sitter i en styrelse, det är den manliga överordningen som styr. Pojkar har generellt sett 

mer valmöjligheter och de rör sig över betydligt större områden än vad flickor kan. Enligt 
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Hirdman är det inte relevant att försöka identifiera orsaker till den kvinnliga underordningen 

och ta reda på hos vem felet ligger utan istället ska man koncentrera sig på att förstå och 

förändra de processer som män och kvinnor ingår i. De processer som gör att både män och 

kvinnor upprepar mönstren om manligt och kvinnligt generation efter generation. Varje 

människa föds in i genussystemet och den manliga överordningen och den kvinnliga 

underordningen finns inbyggt i språket, tänkandet och kulturen. Redan från tidig ålder formas 

flickorna till kvinnor och pojkarna till män. Pojkarna får speciella pojkleksaker och flickorna 

får flickleksaker. Detta gör att de över upp olika färdigheter och dessa skillnader ses sedan 

som att det finns biologiska skillnader mellan flickor och pojkar även om det är så att de har 

blivit formade. Vi föds in i ett biologiskt kön och genus är något vi formas till men det är 

kulturen som präglar oss och medverkar till att vi uttrycker manligt och kvinnligt 

(www.jamstalldhet.nu).  

 

Det är det kulturella samhället som spelar roll när stereotyperna manligt och kvinnligt, det vi 

kallar kön, skapas. Hirdman anser att stereotyperna han, hon, man och kvinna är uppbyggda 

av tre formler.  

 

Formeln A- icke A innebär förhållandet mellan A dvs. mannen och icke-A dvs. icke-mannen. 

Mannen är normen och han är en icke-kvinna, han är inte mjuk eller känslosam utan i stället 

är han motsatsen, han är hård och förståndig. Kvinnan är en slags skugga till mannen, hon är 

en icke-man (Hirdman 2001, 26 f) 

 

Formeln A-a koncentrerar sig på mannen och den lilla mannen. Enligt bibeln skapas kvinnan 

av mannens revben och hon ska heta maninna, dvs. den lilla mannen. Det kvinnliga är det 

ofullgångna, en produkt som inte är riktigt färdig eller ett måndagsexemplar där någonting 

saknas. Kvinnokönet kan ses som det manliga könet fast felvänt, A är formen och a skapas 

därur (Hirdman, 2001, 28-32). 

 

Formeln A-B handlar till skillnad från de andra formlerna inte om en art i olika variationer 

utan om två helt skiljda arter. Kvinnan skiljs från mannen och genom detta skapas utrymme 

att undvika den jämförelse som ständigt sker, hon är ju egentligen ojämförbar med honom. B 

har helt andra egenskaper än A, dessa egenskaper kräver mer skötsel, mer träning och mer 

fostran för att inte förlora sin B-ighet. B måste göras till en B, hon måste tuktas till det. 
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Hirdman anser att kvinnor i början av 2000-talet framställs som ett slag aB eller Ba. Kvinnan 

uppfattas fortfarande som om någonting saknas, det kan vara brist på spatial förmåga eller 

testosteron men kvinnan är samtidigt typiska B dvs. den fundamentalt andra, modern, 

sexualdjuret. Det finns en skräck att fel uppfostran och fel politik ska skapa någon form av 

hybrid av B och där kvinnor i ett försök att bli accepterade börjar imitera männen och detta 

leder till att dåliga beslut fattas (Hirdman, 2001, 35 ff). 

 

Enligt Hirdman är det en förutsättning för den manliga överordningen att män och kvinnor 

hålls isär. Segregeringen är något som kan upprätthållas av både män och kvinnor och detta 

kallar hon för genuskontrakt. Det kan ses som ett kontrakt av rättigheter och skyldigheter som 

ligger på kvinnor och på män. Även om kontraktet kan brytas finns det hårt förankrade 

uppfattningar om hur män och kvinnor ska bete sig och detta gör det oerhört svårt att bryta 

kontraktet.  

 

4.2 Möjlighetsstruktur 

I boken ”Men and women of the corporation” (1977) talar Kanter om strukturella 

bestämmelser över beteenden i organisationer. Hon gör detta för att kunna studera de 

könsskillnader som finns inom organisationerna. Det centrala i Kanters teori är att hon utgår 

ifrån att på det sätt som individer uppför sig på arbetet och den inställning de har till arbetet 

inte har med deras kön att göra utan istället med den plats som individen har i organisationen. 

Det som vid första anblicken verkar vara skillnader i kön visar sig istället vara något som 

styrs av andra krafter. Kanter identifierar dessa krafter till möjlighetsstruktur, maktstruktur 

och den relativa representationen av en social kategori. 

 

”Dead end jobs” är ett uttryck som innebär att en viss typ av arbeten har inskränkta 

avanceringsmöjligheter, dvs. ingen möjlighet att klättra på karriärstegen, men dock inte 

saknar utvecklingsmöjligheter. Kanter använder sig av det uttrycket när hon talar om olika 

möjlighetsstrukturer i organisationer. Möjlighetsstrukturerna utformar beteendet hos individer 

på ett sätt att de fungerar som själuppfyllande profetior. Möjlighetsstruktur refererar till 

framtidsförväntningar, och är bestämd av karriäravancemang och individernas förväntningar 

relaterade till vad andra individer i samma ålder har för förväntningar. Individer med låg 

möjlighetsstruktur tenderar bl a att begränsa sin ambitionsnivå, värdera sin kompetens lägre 

än tillräcklig och jämför sig själva med kollegor. Individer med hög möjlighetsstruktur har 
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istället hög ambitionsnivå, tenderar att överskatta sin kompetens och är istället 

tävlingsinriktade mot sina arbetskollegor. Maktstruktur refererar till kapaciteten att mobilisera 

resurser. Maktstrukturen är bestämd av både formella jobbkännetecken och informella 

förbund. Faktorer inkluderar diskretionen som är inbäddad i arbetet, sikten av funktionen, 

relevansen av funktionen till nuvarande organisatoriska problem, godkännande av statushöga 

individer och favoriserande förbund med arbetskollegor. Individer med låg organisatorisk 

makt uppträder mer auktoritärt och tenderar bl a att gynna låg gruppmoral, försöker hålla 

tillbaka talangfulla underordnade i syfte att minska hotfulla ersättare och använder mer 

tvingande än övertygande makt. Individer med hög organisatorisk makt har en samarbetande 

stil och tenderar istället att gynna hög gruppmoral, tillhandahåller möjligheter för 

underordnande att avancera tillsammans med dem och hittar talangfulla underordnade för att 

förbereda dem för nya utmaningar. Den relativa representationen av en social kategori 

refererar till den sociala sammansättningen av människor i liknande situationer, hur många 

olika sociala typer som finns i olika delar av organisationen. dvs. proportioner av män, 

kvinnor och etniska minoriteter. Att vara ”annorlunda” beror således på hur många andra på 

arbetsplatsen som är lika varandra. Individer som tillhör minoriteten av en typ på 

arbetsplatsen tenderar att försöka bli socialt osynliga, känner att det är svårt att vinna 

trovärdighet särskilt på ledande positioner och har även färre möjligheter till avancemang då 

det inte finns så många av deras ”sort” på högre positioner. Individer som istället tillhör 

majoriteten av en typ på arbetsplatsen tenderar istället att ses som en i gruppen, känner att det 

är lättare att vinna trovärdighet och har även större sannolikhet att avancera uppåt i hierarkin.  

Dessa variabler innehåller roten till en integrerad strukturell modell av mänskligt beteende i 

organisationer. En variabel bygger på och förstorar andra strukturer och en annan variabel kan 

peka ut dilemman och guida förändringssatsningar (Kanter, 1977, 132ff).   
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 5. METOD 

5.1 Val av metod 

Med utgångspunkt i vårt syfte och frågeställningar har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmetod som vi ansåg vara den bäst lämpade metoden för vårt arbete. Detta val 

gjordes med tanke på att vi med vår undersökning vill beskriva och förstå 

undersökningsområdet vilket bl. a är ett utmärkande drag för kvalitativ metod (Holme & 

Solvang, 1997, 78). Vi intresserade oss för respondenternas erfarenheter av sitt chefskap samt 

anledningen till varför de som kvinnor har sökt sig till högre chefspositioner. Den kvalitativa 

metodens styrka är att forskaren framförallt ser till djupet än till bredden och att den har ett 

grundläggande förstående syfte vilket innebar att genom denna metod fick vi en djupare 

förståelse av vårt studieområde (Holme & Solvang, 1997, 14). Vi valde att använda oss av 

halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. 

 

Tvärsigenom hela undersökningen har vi arbetat med stöd av den fenomenologiska metoden 

beskriven med en hermeneutisk ansats. Enligt Creswell (2007) beskriver den 

fenomenologiska metoden den mening som flertalet individer har av en upplevd erfarenhet av 

ett fenomen. Den fenomenologiska metoden har inspirerat oss då avsikten med vår studie har 

varit att skildra vad alla kvinnliga respondenter har för gemensam upplevelse i sina ledande 

befattningar samt vilka faktorer som möjliggör dessa. Vårt huvudsakliga syfte med 

användningen av fenomenologin var att vi minskade den individuella upplevelsen av 

chefskapet och dess bakomliggande faktorer till att istället framställa den allomfattande 

kontentan.  

Det centrala i den hermeneutiska ansatsen innebär att det upplevda fenomenet tolkas eller 

förstås, att vi som forskare framhäver betydelsen av förståelse och inlevelse i det studerade 

fenomenet. I våra forskarroller är det enligt Creswell (2007) viktigt att kunna åsidosätta vår 

förförståelse så den inte ska komma att påverka vår utförsel av studien och att vi inte ställer 

ledande frågor pga. den (Creswell, J., 2007, 57-59). Det är fullständigt omöjligt att ha ett 

objektivt förhållningssätt till fenomenet och helt åsidosätta vår förförståelse. Detta är vi 

medvetna om och har ändå försökt behålla ett objektivt förhållningssätt till fenomenet.  

 

Vi valde att skapa och arbeta med en halvstrukturerad intervjuguide inför och under 

genomförandet av våra intervjuer (Se bilaga 2). Intervjuguiden innehöll sju olika teman som 

vardera behandlade relevanta frågor. Dessa teman var bakgrundsfrågor, genus, human 
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relations, ledarskap, ledarskap och kön, diskriminering samt karriär. Denna intervjuguide 

använde vi som mall för samtalet men vi försökte hela tiden vara öppna för förändringar 

under pågående intervjuer gällande frågornas ordningsföljd, formuleringar samt relevans 

(Kvale, 1997, 100). Vid skapandet av intervjuguidens frågor strävade vi efter att ha så öppna 

frågor som möjligt för att inte ställa ledande frågor till våra respondenter då vårt mål var att 

fånga upp deras spontana berättelser. 

 

5.2 Förförståelse 

Vår förförståelse byggde på att vi hade läst om genus på tidigare sociologikurser samt att vi 

själva är två kvinnor som vill göra karriär. Att vi båda två har familj och barn gjorde att vi 

även hade en förförståelse när det gäller kombinationen av arbete och familjeliv. Vi var 

medvetna om att vår förförståelse innebar både för och nackdelar för studien. Fördelarna var 

att vi kunde förstå hur svårt det kan vara att kombinera familj och arbete. Vi kunde även sätta 

oss in i det kvinnliga tankesättet och därför kunde vi bilda oss en uppfattning om hur 

kvinnorna i studien tänkte. Detta var även nackdelen med förförståelsen, vi kunde bli partiska 

mot kvinnornas tankesätt och tro oss veta hur de kände även om vi egentligen inte kunde veta 

det. Det kunde även vara så att vi inte lade lika stor vikt vid männens åsikter som vid 

kvinnornas.  

 

Enligt Holme och Solvang (1997, 94) är det viktigt att vi är medvetna om våra förförståelser. 

Vi måste ta hänsyn till dem under studiens gång och vara medvetna om hur vi själva fungerar. 

Det kan uppstå problem om det blir ett för tätt arbete mellan intervjuare och respondent och 

respondenten kan bete sig på ett vis som denne tror att intervjuaren förväntar sig. Genom att 

vi intervjuade två män och två kvinnor var, var vi medvetna om detta då vi trodde att denna 

uppdelning gjorde så att vi inte lade för stor vikt vid könen på respondenterna.  

 

5.3 Access 

Våren 2007 gjorde författaren Margareta sin praktik på en av Saab Aerotechs avdelningar där 

hon fick gå bredvid en av de personalansvariga. Under praktikperioden diskuterades ett 

eventuellt återkommande för Margaretas del med tanke på att genomföra ett uppsatsarbete. 

Efter avslutad praktik har Saab och Margareta haft god kontakt med varandra vilket har lett 

till ett underlättande av vår access till fältet samt respondenterna. 
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5.4 Urval 

Vår uppsats baseras på åtta intervjuer och vi valde att använda oss av ett strategiskt 

urvalsförfarande i vår undersökning, vilket innebär att urvalet inte gjorts slumpmässigt. Detta 

på grund av att vi visste vilka respondenter som passade för vår studie, vilka är fyra kvinnliga 

och fyra manliga chefer, och de blev utvalda på de premisserna att de lämpade sig för vår 

undersökning (Holme & Solvang, 1997, 104). Kriteriet för vårt urval var att de skulle vara 

lönesättande chefer. Vårt urval ska inte anses som ett representativt urval eller att männens 

och kvinnornas åsikter ska vara typiska för hela företaget Saab Aerotech utan vi har varit mer 

intresserade av att få fram information som inte är typisk utan mer säregen eller unik för just 

dessa respondenter (Holme & Solvang, 1997, 79).  

Även aspekten med att få ta del av männens och kvinnornas perspektiv på samma sak ansåg 

vi intressant för vår studie. 

 

5.5 Presentation av deltagare 

Våra respondenter består av fyra män och fyra kvinnor. De är mellan 36 och 58 år gamla. De 

arbetar alla som olika typer av chefer på Saab Aerotech. Två stycken arbetar som 

avdelningschefer, tre stycken arbetar som sektionschefer, en är personalchef, en är 

tillförordnad chef och områdeschef och en är divisionschef. Respondenterna har ansvar för 

mellan tre till 500 underanställda. Alla respondenterna har barn, vissa har småbarn medan 

andra har vuxna barn. Utbildningsbakgrunden ser lite olika ut, fem av respondenterna har 

högskoleexamen medan resterande tre har gymnasieutbildning. Vi kommer att benämna 

respondenterna som Man 1, Kvinna 1 osv. när vi presenterar vårt empiriska material.  

 

5.6 Genomförande 

Efter en inledande kontakt med två ur personalen från HR-avdelningen på Saab Aerotech och 

då det blev aktuellt med att hitta respondenter för att kunna genomföra våra intervjuer erbjöd 

sig dessa två att ta fram tänkbara kandidater på respondenter. En lista på dessa kandidater 

skickades till oss per e-post och utifrån den listan valde vi ut 10 personer som via HR-

avdelningen fick vårt brev, om intresse finns för att ställa upp för en intervju, som bilaga samt 

en uppmaning från HR-avdelningen att ställa upp. Efter uteblivet svar från två personer och 

positiv respons från åtta tog vi direktkontakt med dessa individer och bokade tid och plats för 

intervju. Efter varje tidsbokning skickade vi ett bekräftelsebrev via e-post där, förutom tid och 

plats, även kontaktuppgifter till oss fanns med ifall av- eller ombokning skulle bli nödvändig.  
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När vår intervjuguide var färdigställd och tider inklusive platser för alla åtta intervjuer var 

inbokade fick Margareta låna en diktafon från Saab Aerotech och Elin fick låna en diktafon 

av en vän. Vi valde att dela upp de åtta respondenterna mellan oss till fyra var med ytterligare 

uppdelningen två manliga och två kvinnliga respondenter. Då ett par av våra respondenter 

arbetade på Saab Aerotech i Linköping valde vi att genomföra telefonintervjuer med dessa. 

Två av Elins intervjuer tog plats på tågstationen i Arboga samt respondentens eget kontor. 

Telefonintervjuerna genomförde Elin hemifrån. 

Margaretas fyra intervjuer tog plats på följande ställen på Saab i Arboga; två stycken på 

respondentens eget kontor, konferensrum samt ett lånat kontor. 

 

Innan intervjun började informerade vi respondenterna om de fyra forskningsetiska 

principerna vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att respondenten blir informerad om studiens 

syfte och sin egen medverkan, som endast innebar att bli intervjuad. Samtyckeskravet handlar 

om att respondenten blir upplyst om att dess medverkan i studien är helt frivillig och kan 

avbrytas när som så önskas. Konfidentialitetskravet uppfyllde vi genom att berätta att 

informationen vi får genom våra intervjuer kommer vi skydda så att obehöriga inte kan ta del 

av uppgifterna samt att avidentifiering av alla våra respondenter kommer att ske så att dessa 

inte avslöjas i uppsatsen. Respondenterna fick även veta att vår insamlade information endast 

används i den här uppsatsen och inte i andra syften. (Vetenskapsrådet 2009). 

 

Alla intervjuer förutom de via telefon spelades in på band i samtycke med respondenterna och 

detta för att vi skulle kunna lyssna på och skriva ner intervjun efteråt. Vi antecknade även 

stödord för att lättare minnas intervjuinnehållet (Holme & Solvang, 1997, 107). Majoriteten 

av våra intervjuer genomfördes under förmiddagen så att vi direkt efter intervjutillfället skulle 

kunna transkriberade vårt insamlade material samma dag. Intervjuutskrifterna skedde 

ordagrant och längre pauser registrerades.  

Vid telefonintervjuerna antecknade Elin vad respondenterna sade. 

 

5.7 Bearbetning av datamaterialet 

För att kunna analysera datamaterialet använde vi oss av meningskoncentrering (Kvale, 1997, 

174-177). Denna metod innebär att meningarna som respondenterna uttrycker formuleras 
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koncist. De långa uttalandena sätts samman i korta uttalanden för att få fram den väsentliga 

innebörden av det som framkommit under intervjun i några korta ord. Koncentreringen 

innebär med andra ord att större texter kortas ner till koncisare formuleringar. Fem steg 

används i denna form av analysmetod: 

 I första steget läser forskaren hela intervjun för att skapa sig en känsla av helheten. 

 Sedan fastställs meningsenheterna som respondenten har uttryckt. 

 I det tredje steget ska ett tema formuleras. Det temat ska så enkelt som möjligt 

dominera en meningsenighet. Här ska vi som forskare försöka tolka respondentens 

svar utan att ha fördomar och sedan tematisera uttalandena på det sätt som vi som 

forskare uppfattar svaret.  

 Det fjärde steget utgår ifrån undersökningens specifika syfte, frågor ställs till 

meningsenigheterna. 

 I det slutliga steget knyts de centrala bitarna i intervjun samman i en beskrivande 

utsaga.  

 

Vi kommer att ta bort känsliga uppgifter såsom namn och andra uppgifter som kan koppla en 

viss respondent till ett visst svar, detta för att skydda respondenternas anonymitet.  

 

5.8 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet betyder giltig och reliabilitet betyder pålitlig. När vi undersöker det vi har 

för avsikt att undersöka benämns det som god validitet. För att vår studie ska uppnå så hög 

validitet som möjligt har vi försökt att vara noggranna och undvikt systematiska eller 

slumpmässiga fel vid utvecklingen av våra frågeställningar och insamlandet av information. 

Det är viktigt att vi i vår intervjuguide ställer de frågor som kommer att besvara vårt syfte och 

frågeställningar samt att frågorna är teoretiskt utformade, i och med detta anser vi att vi 

kommer empirin nära vilket medför att våra frågeställningar besvaras. Vi har gjort detta för att 

komma fram till slutsatser som är övertygande i relation till verkligheten. Reliabiliteten 

fastställs av hur genomförandet av mätningar utförs och hur pass noggranna vi är vid 

informationsbearbetningen (Holme & Solvang, 1997, 163). För att vi ska få så god reliabilitet 

som möjligt försökte vi att utföra intervjuerna på samma sätt varje gång. Med hjälp av 

bandspelare försöker vi att undvika osystematiska och slumpmässig fel, detta minskar även 

risken för missförstånd och hörfel. Eftersom respondenterna troligtvis känner sig trygga i en 
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miljö de själva har valt genomfördes intervjuerna i den miljön där vi även kunde sitta i lugn 

och ro (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2004, 61).  

 



- 27 - 

 6. RESULTAT OCH ANALYS 

 

Under det här avsnittet kommer vi att presentera resultatet från vår undersökning. Vi kommer 

att använda oss av följande fyra teman för att analysera frågeställningarna; individuella 

faktorer bakom kvinnligt ledarskap, respondenternas karriärambitioner, företagets 

organisation – hur påverkar den karriärambitionerna samt familjens inverkan på karriären. 

Dessa teman som har uppkommit efter de genomförda intervjuerna anser vi framkommit 

tydligare än andra. Vi kommer att sammanföra de resultat som analysen av det empiriska 

materialet har visat med våra valda teorier och tidigare forskning.  

 

6.1 Individuella faktorer bakom kvinnligt ledarskap 

Respondenterna fick frågan om de tror att det är individuella faktorer eller faktorer inom 

organisationen som möjliggjort kvinnligt ledarskap. Under det här temat har vi hittat två 

huvudsakliga faktorer som respondenterna har beskrivit som den bakomliggande orsaken till 

kvinnligt ledarskap. Dessa faktorer är inre egenskaper och organisationsfrågor. Fem 

respondenter beskriver en kombination av både organisatoriska och individuella faktorer som 

bakomliggande orsaker till ledarskapet, men där störst tonvikt läggs på inre faktorer.  

 

Tre av respondenterna talar om att det är de inre faktorerna som är den största bakomliggande 

orsaken till ledarskap. De beskriver att deras personlighet har gjort att de har sökt sig till 

ledande positioner och att de har en social förmåga som passar in i den här typen av tjänst. Att 

ha förmågan att inspirera och att bli inspirerad lyfts också fram som mycket viktig. Kvinna 1:  

 

... på ett eller annat vis så tror jag faktiskt att jag har nog hamnat i någon 

chefsroll förr eller senare så jag tror att det beror mer på ens inre faktorer 

och förmåga än kanske omgivningen, sedan är ju omgivningen viktig för att 

det ska hända saker men mycket handlar nog om individers egenskaper och 

vilja till någonting, det tror jag... 

 

En av de manliga respondenterna uttrycker skillnaden mellan manliga och kvinnliga 

individuella faktorer, kvinnorna har en typ av egenskaper, de är mjukare till sättet än vad 

männen är och detta anser han är viktigt att ta till vara på. Man 3:  
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... vi behöver få in fler tjejer som hjälper oss att se saker och ting på 

ytterligare horisonter utifrån hur vi jobbar med våra, det är ungefär så som 

man tänker väldigt snabbt och kopplat till kvinnligt, hur vi jobbar med de 

mjuka sidorna... 

 

Detta stämmer väl med Anna Wahls (1996) forskning som beskriver att kvinnor ses som en 

annorlunda resurs, de förväntas tillföra något som saknas, det som männen inte har eller 

representerar, t ex de kvinnliga mjuka sidorna. Wahl beskriver vidare att kvinnorna förväntas 

kunna lösa olösta problem i organisationen och ta hand om känslor och kommunikation.  

 

Fem respondenter svarade att det är organisatoriska faktorer som möjliggjort kvinnligt 

ledarskap. Organisationen måste vara öppen och arbeta aktivt med att stötta kvinnorna och 

bl a ha förståelse för att kvinnorna är hemma mer när barnen är små. Vidare beskriver 

respondenterna att de tror att den tekniktunga branschen skrämmer kvinnorna, det är inte 

heller så många kvinnor som utbildar sig till ingenjörer. Kvinna 2: 

 

... sen vill jag ju tro att det är de personliga egenskaperna också men det 

ska nog till en organisation som är öppen och aktivt arbetar för tjejer...jag 

tror att branschen som sådan skrämmer tjejer, det är otänkbart med 

försvarsindustri och teknik... 

 

Alla respondenterna var eniga om att det är viktigt med kvinnor på ledande positioner men 

fyra respondenter uttryckte särskilt att det inte skulle vara det faktum att kvinnan är just 

kvinna som skulle avgöra om hon passade som chef. Kvinna 4:  

 

... jag vet inte riktigt var jag står i den frågan för visst är det viktigt att vi 

ska få fram kvinnor men jag tycker inte om att man använder det som ett 

argument. Jag vill inte bli rekryterad till avdelningschef p.g.a. mitt kön... 

 

I tidigare forskning av Leena Avotie (1999) beskrivs att den ledarstil som tidigare 

dominerade, den som var auktoritativ och hierarkisk till sättet hade en chef vars 

förhållningssätt förknippas med mannen, håller på att förändras. Nu förespråkas istället ett 

mer deltagande ledarskap vilket förknippas med kvinnan. Detta stämmer inte in på våra 
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respondenter som ställer sig negativa till att chefer ska vara chefer p.g.a. sitt kön, de ska 

istället rekryteras för de egenskaper de besitter.  

 

6.2 Respondenternas karriärambitioner 

När vi efterfrågade hur karriärvägen sett ut framkom det att de flesta av respondenterna i vår 

studie inte aktivt har sökt tjänsten som chef utan blivit tillfrågade och två av de kvinnliga 

respondenterna fick chefstjänsten i samband med deras mammaledighet.  

Kvinna 1 säger så här ”Så faktiskt när jag var hemma och mammaledig så blev jag uppringd 

av min chef och blev tillfrågad om jag ville ta ett gruppchefsansvar när jag kom tillbaka.” 

 

Över hälften av respondenterna har inte haft som självändamål att bli chef utan uppger istället 

sina egna chefers påverkan och inflytande, vilka har sett ledaregenskaper hos respondenterna 

och uppmärksammat det, som anledning till att de sökt sina chefsroller. Då respondenternas 

chefer har högre organisatorisk makt kan vi i vår studie tillämpa Kanters (1977) teori om 

möjlighetsstruktur när det gäller individer med hög organisatorisk makt som hittar lovande 

underordnade samt hjälper dem att avancera tillsammans med dem. Tillämpningen gör vi med 

hänvisning till respondenternas egna chefer som var de första att inse respondenternas 

chefspotential.  

 

En av de kvinnliga respondenterna har haft som målsättning att bli chef och har blivit det i 

samråd med företaget. Hos de manliga respondenterna är det två som har haft ambitionen från 

början att bli chef och talade, till skillnad mot den kvinnliga respondenten, ingenting om 

något samråd med företaget. Detta resultat kan möjligen peka i riktningen mot att Hirdmans 

(1988) teori om genuskontraktet är användbar i vår studie speciellt med tanke på de olika 

typer av längtor Hirdman talar om. För kvinnorna har längtan efter symbiosen utformats och 

männens längtan efter frihet. Detta tolkar vi att kvinnan har känt en symbios med företaget då 

hon haft samråd gällande hennes karriärutveckling medan männen inte har haft det vilket kan 

anses att de har en frihet som kvinnan inte har. 

 

Respondenterna fick frågan om de ansträngt sig mycket för att nå en chefspost och mer än 

hälften av våra respondenter svarade att de inte hade ansträngt sig mycket. Det finns ingen 

könsmässig skillnad förutom att det är en manlig och en kvinnlig respondent som uppger sig 
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ha gjort en ansträngning för att få chefsposten. Kvinnan markerar även ett behov av att bevisa 

sin lämplighet på chefspositionen. Kvinna 1 beskriver det så här: 

 

Man har ju hela tiden fått säkerställa att prestera och visa på vad man vill 

och kan och utifrån de möjligheterna också tar tag i dem och gör någonting 

av det. Det har ju inte varit lätt kan jag säga, utan det har ju alltid varit 

saker och ting som måste tas tag i, alltifrån personella problem till 

affärsrelaterade möjligheter och problem. Så har man ju fått bekänna färg 

hela tiden hur man har agerat och om det har agerat åt rätt håll eller inte, 

det vill jag väl påstå. 

 

En viktig karriärutvecklingsfaktor som hälften av respondenterna, både de manliga och 

kvinnliga, benämner är påverkansmöjligheten. Andra viktiga faktorer är bland annat att ha 

möjlighet att bestämma samt att förändra. 

 

När det gäller möjligheten att utvecklas i sin nuvarande befattning är en entydig uppfattning 

hos merparten av respondenterna att det finns stora möjligheter, vilket är upp till individen 

själv att bestämma över. Man 1 ”Jag upplever att man i en sån här befattning har mycket 

stora möjligheter att utvecklas. Det ligger ju också hos en själv och då ser jag att man har 

mycket stora möjligheter.” 

 

Då vi frågade hur respondenterna upplever sina möjligheter till att avancera karriärmässigt så 

anses möjligheterna som goda men det finns vissa hinder, som t ex Kvinna 2 uttrycker det: 

 

Möjligheterna finns, absolut. Det är lite upp till mej själv vad jag vill. 

Mycket hänger ju på att man tar egna initiativ och det är ju inget stopp på 

om man känner att man vill utvecklas, man kan ju gå kurser eller 

utbildningar eller... det sägs det ju sällan nej till. Det som stoppar är ju just 

det att det flyttas någon så sällan. 

 

Teorin om glastaket som Kanter (1977) har skapat och som bland annat innebär att kvinnor 

har svårt att avancera och bli befordrade på mansdominerade arbetsplatser kan vi inte 

applicera i vår studie. Våra respondenter, både kvinnliga och manliga, upplever inget hinder 

för avancemang förutom att det blir färre positioner att söka högre upp i hierarkin samt att det 
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är mindre personalomsättning på dessa. Teorin talar även om att kvinnor inte tar sig förbi en 

viss yrkesnivå medan männen inte har något hinder alls vilket även det visar sig otillämpbart i 

vår studie då det inte visar någon könsskillnad för avancering.  

Kanters (1977) teori om möjlighetsstruktur anser vi vara användbar i vår studie då det kan 

påvisas att våra respondenter inte upplever något hinder för utveckling och avancering vilket 

enligt Kanter är individer med hög möjlighetsstruktur. Möjlighetsstrukturer hänvisar till 

individers framtidsförväntningar och karriäravancemang. 

 

6.3 Företagets organisation – hur påverkar den karriärambitionerna? 

Alla våra respondenter fick frågan om de ansåg att det är viktigt med fler kvinnliga chefer och 

det var ingen av respondenterna som inte ansåg det som viktigt. En anledning som angavs var 

att det är så få samt att de kvinnor som finns både får negativ och positiv uppmärksamhet på 

grund av sitt kön. Kvinna 1 ”… man är synad hela tiden kanske mer än den manliga kategorin 

av ledare som är så många, så döljs individerna i just den aspekten.” 

 

Hon fortsätter även att tala om vilka fördelar i karriären de få kvinnorna har som innebär att 

de har en enklare karriär när de väl har blivit tillsatta som chefer. Detta kan vi styrka med 

tidigare forskning gjord av Bihagen och Ohls (2006) där det av deras och indirekt i vår studie 

framgår att kvinnor har svårt att avancera på de lägre hierarkiska nivåerna men när de väl är 

inne på dessa nivåer blir det lättare att avancera.  

 

Flera av de kvinnliga respondenterna talar om en chef som för ett antal år sedan medvetet 

rekryterat in kvinnor på sin avdelning och tagit väl hand om dem och detta har gett den 

positiva effekten att dessa kvinnor nu sitter i ledande befattningar. Kvinnorna har även stöttat 

samt indirekt påverkat varandra med att visa att kan en kvinna avancera och klara yrkesrollen 

så kan även andra kvinnor det. Kvinna 1: 

 

… det beror väl på att för det första så ja, basplattformen har ju funnits där 

naturligtvis med grundkompetensen och det här men jag tror också att vi 

blev bra omhändertagna och att vi har peppat varandra på ett eller annat 

vis. 

 



- 32 - 

Detta resultat visar att vi i vår studie kan förkasta Kanters (1977) teori om glastaket i vilken 

hon bland annat beskriver att kvinnorna själva sätter stopp för vidare avancemang. Däremot 

så stödjer vårt resultat, som åskådliggör att både de manliga och kvinnliga respondenterna 

upplever samma möjligheter till avancering, Hultins (2003) studie som visar att kvinnor i 

mansdominerade yrken har samma möjligheter till avancering som männen har.  

 

Ett par av respondenterna talar om den interna rörligheten som blir ett hinder i karriären då 

många positioner är upptagna under en längre tid. Flertalet av respondenterna talar positivt 

om företaget som de anser kan erbjuda utveckling för individen med olika utbildningar eller 

annan form av utveckling, som Kvinna 4 beskriver: 

 

Jag tycker det är ett företag som verkligen låter personalen utvecklas både 

när det gäller att få ut nya utmaningar, att hoppa på nya affärsområden, 

jobba mot nya kunder, jobba inom nya segment överhuvudtaget. 

 

En teori vi finner användbar i vår studie är Kanters (1977) om möjlighetsstruktur som handlar 

om framtidsförväntningar och karriäravancemang. Då våra respondenter är individer med hög 

möjlighetsstruktur görs denna teorikoppling med hänsyn till att de alla upplever sig ha 

nästintill obehindrade möjligheter till avancemang och utveckling. 

 

Vi ställde frågan om vilken anledning som kan vara orsak till att det är så få kvinnor i ledande 

befattningar till alla respondenter. Alla respondenter uppger orsaken att det är få kvinnor som 

utbildar sig inom det tekniska området och till ingenjörer vilket genererar ett litet 

rekryteringsutbud av kvinnor. Man 3 beskriver det så här: 

 

Vi har väldigt få kvinnliga ingenjörer och då kan man backa tillbaka 

ytterligare ett steg att det är förhållandevis få kvinnor som läser 

teknikorienterade ämnen, då är det en liten rekryteringsbas och bland den 

rekryteringsbasen är vi då också ett militärt företag med militär profil som 

gör att attraktionskraften är begränsad. Så där tror jag i mångt och mycket 

är grundproblemet. 

 

Två av de kvinnliga respondenterna beskriver den upplevda skillnaden mellan manligt och 

kvinnligt när det gäller ledarskap och umgänge som en anledning. En av de manliga 
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respondenterna beskriver sitt fritidsumgänge med sina medarbetare som ”manliga aktiviteter” 

som möjligen skulle bytas ut mot könsneutrala aktiviteter om det fanns en kvinnlig 

medarbetare. De kvinnliga respondenterna talar om en upplevd skillnad då det är en 

mansdominerad arbetsplats vilket resulterar i att kvinnorna inte naturligt blir en i gänget. Som 

kvinna 2 beskriver det ”Det är lite svårare att vara ensam tjej bland massa killar, man blir 

inte naturligt med.” 

 

Eller den mer detaljerade beskrivningen som Kvinna 1 ger: 

 

Man kanske har haft det väldigt ensamt som tjej/kvinna i olika 

arbetsgrupper i lite olika delar och då är det ju oerhört svårt att kanske 

komma in i gäng och trivsel, det är ju ändå en viss skillnad i 

trivselutveckling, hur man pratar, hur man är, i vilken fas i livet man är och 

alla de här sakerna. Även där är det viktigt med en mix för att få till en 

trivsam atmosfär och lyckas man inte där har man svårt att i nästa led 

också få in kvinnliga chefer. 

 

Det här resultatet visar att Hirdmans (2001) teori om genussystemet och genuskontraktet är 

applicerbart i vår studie. Genussystemet är ett system som alla individer växer upp i där 

definitionen av manligt och kvinnligt redan är fastställt, det innebär även en ordningsstruktur 

av respektive kön vilket utgör förutsättningar för olika sociala ordningar. Genuskontraktet är 

ett annat ord för de osynliga regler som finns mellan könen för hur de ska förhålla sig till 

varandra. Denna koppling till genussystemet och genuskontraktet gör vi med grund i att de 

kvinnliga respondenterna upplever en i-särhållning från männen då de inte blir naturligt med i 

olika sammanhang samt att sociala egenskaper belyses vilket skapar en skillnad av manligt 

och kvinnligt i enlighet med genuskontraktet. 

 

En annan anledning som respondenterna talar om är att rekryterarna är de som bestämmer 

vilka som ska anställas och eftersom Saab är en väldigt mansdominerad arbetsplats är det 

mest män som rekryterar. Respondenterna talar vidare om individernas nätverkande, som sker 

på olika sätt beroende på kön, och att det påverkar vid rekrytering t ex om rekryteraren har få 

kvinnor i sitt nätverk blir det lätt att välja en man som ingår i nätverket. Även att 

rekryteringen sker internt anges som en anledning. Man 3: 
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… då kan man ställa sig frågan hur viktigt är det att annonsera om vi ändå 

inte tillsätter chefer utefter de normerna. Utan att det egentligen är så att du 

blir tillfrågad och då föreligger ditt nätverk tar diskussionerna om och 

sedan blir du tillfrågad om en tjänst. Det är väl ett sätt (skratt), ja vad ska 

man säga, ett icke normgivet sätt hur rekryteringarna går till på 

chefspositioner. Om det är speciellt för Saab eller inte, det vet jag inte. 

 

Respondenternas beskrivning om utseendet på nätverkandet, beroende på kön, möjliggör att 

vi kan applicera Hirdmans (1988) teori om genussystemet som bl a säger att mannen är norm 

och männen värderas högre. 

 

6.4 Familjens inverkan på karriären 

Vi frågade respondenterna vilken betydelse familjen hade haft för deras karriär och under 

detta tema har vi hittat flera olika faktorer som respondenterna har beskrivit som familjens 

inverkan på arbete och karriär. Dessa faktorer är stöttning hemifrån, förståelse, tidsbrist och 

obalans i tiden. Alla respondenterna talar om att familjen har varit mycket viktigt och haft stor 

eller oerhört stor inverkan på deras karriärer, detta gäller både de kvinnliga och de manliga 

respondenterna. Respondenterna talar om att de har en familj bakom sig som är fulla av 

förståelse för att de inte alltid är hemma och de backar upp. Många talar om att deras 

respektive får ta stort ansvar för hemmet och att de känner ett stort stöd hemifrån. Några 

respondenter säger att de inte skulle kunna ha haft en karriär om de inte haft med sig stödet 

hemifrån, eller haft med sin respektive ”på banan”. Kvinna 1 ”... det är A och O att det 

fungerar, att man planerar tillsammans med sin respektive så att vardagen inte blir kaos för 

då tror jag inte att man skulle överleva.” 

 

Alla de manliga respondenterna anser att familjen har varit oerhört viktig när det gäller deras 

karriärer. Två av männen har eller har haft fruar som arbetat deltid och därigenom tagit det 

största ansvaret för familjen, det är helhetssituationen med arbete och familj som skapar 

trivsel och möjlighet till att klara av att arbeta med ett chefsjobb. Man 4:  

 

... det är svårt att säga, jag har ju bara en grabb men då var det ju hos oss 

också att det var inte jag som jobbade halvtid och det är typiskt också...och 

det hade varit ungefär liknande om jag hade haft ett om man får säga, ett 
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mindre krävande jobb. Eller om jag hade haft ett mer krävande jobb. Till 

viss gräns. Jag tror inte att familjesituationen hade varit avgörande.  

 

De flesta av respondenterna har aldrig känt att familjen har varit ett hinder men en av de 

kvinnliga respondenterna talar om att familjen har bromsat hennes karriärutveckling till viss 

del. Detta är även den enda respondenten som arbetar deltid. Kvinna 3 ”... jag valde att inte ta 

en ledartjänst när jag fick första barnet, jag blev kanske lite bromsad. Men jag har inte något 

behov av stöttning då jag arbetar deltid.” 

 

Tidigare forskning av Roman (1994) visar på att kvinnornas förhållande till arbete präglas av 

en ambivalens med svårigheter att föra samman arbete och familj. Hemarbetet ställs mot 

kraven från yrkesarbetet och kvinnor väljer därför oftare arbeten som inte utgör för stora 

påfrestningar på familjelivet. Detta kan enligt Roman tolkas som tecken på att kvinnors 

värderingar medverkar i reproduktionen av den könsuppdelade arbetsmarknaden och i 

reproduktionen av den könsarbetsfördelning som finns i hemmet. Detta är något som vi inte 

kan relatera till våra respondenter där de har uttryckt att familjen inte har varit något hinder 

för deras karriärer utan de har upplevt en bra stöttning och en möjlighet att utvecklas genom 

arbetet. Våra kvinnliga respondenter har alla valt yrken som kan upplevas som påfrestande 

och tidskrävande men enligt alla respondenterna har arbete och familjeliv varit möjliga att 

kombinera.  

 

Fem av åtta respondenter talar om familjens stora inverkan på varför det finns så få kvinnor i 

ledande befattningar. En av de manliga respondenterna lägger stor vikt vid att vi än idag 

förväntar oss att kvinnan ska vara hemma och ta hand om familjen medan mannen förväntas 

arbeta. Man 4:  

 

... jag upplever ibland att idag är man mer låst vid manliga och kvinnliga 

familjevärderingar...och det innebär, om det till viss del är sant, att det 

fortfarande är så att det är mannen som jobbar och kvinnan som är hemma 

och sköter familjen i större utsträckning än det skulle kunna vara med det 

sociala stöd och så vidare som vi har...det är vanligare fortfarande att om 

man pratar med kvinnor då va att de säger att ok jag skulle vilja göra 

karriär men i nuläget vill jag prioritera familjen först, det är vanligare att 

kvinnorna säger det än att männen gör det. 
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I tidigare forskning av Anna Wahl (1996) argumenteras det för att kön är en del av 

ledarskapskonstruktionen, kön och ledarskap är sociala konstruktioner. Konstruktionen av 

ledarskap kan nära kopplas samman med konstruktionen av manlighet. Wahl beskriver tre 

dominerande synsätt i debatten om kvinnligt ledarskap där en av synsätten är att kvinnor inte 

vill göra karriärer där barnafödande och familjeomsorg är bakomliggande orsaker till oviljan. 

Detta kan vi relatera till både våra manliga och våra kvinnliga respondenter som uppger att i 

allmänhet kan familjelivet hindra eller bromsa kvinnlig karriärutveckling och ledarskap, 

kvinnorna förväntas vilja vara hemma och ta hand om barnen i större utsträckning än vad 

männen förväntas göra.  

 

Våra respondenter fick även frågan om de tyckte att tiden är tillräcklig för både familj och 

arbete, fem av respondenterna, två kvinnor och tre män upplevde att tiden inte räcker till. De 

uttrycker att det inte är en bra balans mellan familjeliv och arbetsliv, dygnet har för få timmar, 

men man får lära sig leva med det och göra omprioriteringar. Det är upp till dem själva att 

skapa sig tid, det är inget som ges till dem. Kvinna 1: 

 

... men det finns inte så många bredvid en som sitter och säger 'att hör du du 

nu jobbar du för mycket eller nu borde du ta liksom (ohörbart mummel)' 

utan det är ju upp till var och en att man hittar en balans som är dräglig. 

 
Två av de kvinnliga respondenterna upplevde att tiden räcker till, den ena kvinnan har ett 

deltidsarbete medan den andra kvinnan arbetar heltid. Den heltidsarbetande kvinnan uttrycker 

att hon och hennes man har stor förståelse för varandra när den ena måste arbeta och 

hemarbetet delas upp mellan dem. Det är det sociala livet som blir lidande istället för familjen 

eftersom tiden med barnen prioriteras. Kvinna 4:  

 

... jag skulle vilja, önska att man hade fler timmar på ett dygn och hur jag 

skulle fördela dem vet jag inte...så ja visst, jag skulle vilja jobba lite mindre 

och ha lite mer tid med familjen men samtidigt så försöker jag göra det 

bästa för att få ihop de här två världarna. 

 

Tidigare forskning av Roman (1994) visar på att kvinnor oftare än männen anpassar arbetet 

efter kraven hemma och arbetar oftare deltid, kvällar och helger. Detta stämmer inte riktigt in 
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på våra kvinnliga respondenter där endast en arbetar deltid trots att alla kvinnorna har barn i 

yngre åldrar, de upplever att de har så pass bra stöttning hemifrån att det går att arbeta heltid.  

 

 

Alla respondenter är eniga om att det är inre faktorer som är viktiga egenskaper för ledarskap, 

hade de inte haft de inre egenskaperna hade de inte blivit chefer, men flera av respondenterna 

uppger även att de är en blandning av organisatoriska och individuella faktorer som ligger 

bakom det faktum att just de har blivit chefer. Organisationen är en viktig faktor bakom just 

kvinnligt chefskap och organisationen måste vara öppen och arbeta aktivt med att stötta 

kvinnor för att de ska kunna vara chefer. De flesta av respondenterna har inte aktivt sökt sig 

till en chefsposition, och två av de kvinnliga respondenterna blev erbjuden en chefstjänst 

under föräldraledigheten. Alla respondenter uppger att en av anledningarna till att det är så få 

kvinnliga chefer på just Saab Aerotech är att det är så få kvinnor som utbildar sig inom 

teknikområdet och till ingenjörer vilket genererar ett litet rekryteringsutbud av kvinnor.  

Ingen av respondenterna har upplevt att deras familjer har varit ett hinder för karriären, några 

av respondenterna uppger att de inte skulle ha klarat av att vara chefer om de inte hade haft en 

stöttande familj bakom sig. De flesta respondenterna uppger däremot att det är svårt att få tid 

över till både familj och arbete, det är svårt att skapa en bra balans mellan familj och arbete. 

De två respondenter som uppger att tiden är tillräcklig till både familj och arbete är de två 

som arbetar deltid.  
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 7. SLUTDISKUSSION 

 

Här i det avslutande kapitlet vill vi återkoppla till vårt syfte och frågeställningar samt föra en 

diskussion om studiens resultat. Vi kommer även att diskutera studiens brister och förslag till 

vidare forskning inom området.  

Syftet med vår uppsats var att undersöka de kvinnliga chefernas erfarenhet att sitt chefskap 

samt möjliggörande faktorer till deras chefskap. De frågeställningar vi hade som ändamål att 

undersöka var är det individuella faktorer som möjliggör kvinnornas chefskap, vilka 

karriärambitioner har kvinnorna, hur påverkas kvinnornas karriärambitioner av företagets 

organisation och slutligen upplever kvinnorna att familjen inverkar på deras arbete. Våra 

frågeställningar kommer att besvaras i följande diskussion. 

 

När det gäller om det är individuella faktorer som möjliggör kvinnornas chefskap visar 

resultaten att de flesta respondenterna anser att det är både individuella, som t ex typiskt 

kvinnliga egenskaper som respondenterna anser männen saknar, och organisatoriska 

egenskaper som t ex stöttande chefer, som möjliggjort det kvinnliga chefskapet. I tidigare 

forskning av Wahl (1996) framkommer det att kvinnor förväntas tillföra något som saknas, de 

förväntas lösa olösta problem i organisationen så som kommunikation, människor, känslor 

och personal. Utifrån detta kan vi tolka det som att en av orsakerna till att kvinnorna har blivit 

chefer är deras mjuka kvinnliga egenskaper. Resultaten visar även att organisationen upplevs 

stöttande dels för att de arbetar aktivt med utbildningar, som exempelvis mentorprogram, 

samt att tidigare chefer varit drivande i frågan. På frågan om vilka karriärambitioner 

kvinnorna har anges återigen de drivande chefernas påverkan till valet att bli chef. De har 

själva inte från början haft ambitionen att bli chef utan det har varit deras egna chefer som har 

sett ledaregenskaper hos våra respondenter. Detta överensstämmer med Kanters (1977) teori 

om möjlighetsstruktur där individer med hög organisatorisk makt tillhandahåller möjligheter 

för underordnade att avancera. Det tolkar vi som att organisationens chefer är öppna för att 

släppa in nya medarbetare på chefspositioner och duktiga på att ge stöttning till dessa. 

Resultaten har också visat att även om de har saknat karriärambitionerna från början att bli 

chef har detta senare inte utgjort något hinder för vidare karriäravancemang.  

 

När det gäller vår fråga om hur kvinnornas karriärambitioner påverkas av företagets 

organisation så visar våra resultat att det för kvinnorna kan upplevas komplicerat att få en 
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chefsposition men när de väl blivit tillsatta som chefer upplevs det inte längre finnas några 

hinder för vidare avancemang. Detta stämmer överens med tidigare forskning av Bihagen och 

Ohls (2006) där det av deras studie framgår att kvinnor har svårt att avancera på de lägre 

hierarkiska nivåerna men när de väl är inne på dessa nivåer blir det lättare att avancera. En 

tolkning vi gör är att kvinnornas karriärambitioner påverkas positivt av företagets 

organisation som kan erbjuda vidareutveckling av olika former men tyvärr inte alltid kan 

erbjuda fulla avanceringsmöjligheter p.g.a. positionernas långsamma personalomsättning. 

Resultatet kan även knytas an till human relation teorin som bland annat handlar om att en 

organisation som tillhandahåller sociala motivationsfaktorer som t ex ökad självkänsla får en 

personal som trivs. Detta kan knytas an till organisationen Saab vilken erbjuder olika 

utvecklingsmöjligheter som t ex utbildningar eller avdelningsbyte vilket leder till anställda 

som får ökad självkänsla tack vare t ex utbildningar. Ökad självkänsla ger ökad trivsel vilket 

leder till en personal som känner en trygg gemenskapsanknytning till sina medarbetare och 

även till företaget. Human relation teorin anser den sociala organisationsstrukturen som 

mycket viktigare än den formella strukturen. 

 

På frågan om kvinnorna upplever att familjen inverkar på deras arbete visar resultaten att 

respondenterna upplever att familjen, framförallt deras sambo/make/maka som tar stort ansvar 

för hem och barn, är ett stort stöd. En majoritet av våra respondenter upplever inte att barnen 

har varit ett hinder i karriären. Två av respondenterna har under sin mammaledighet blivit 

tillfrågade om de var intresserade av en chefspost och detta anser vi visar på att 

organisationen har ett öppet synsätt för familjeliv samt att detta inte är ett hinder för att 

tillsätta kvinnor på en högre position. Nästintill alla respondenter har uppgett att de tror att 

familjelivet kan upplevas som hindrande eller bromsande för kvinnlig karriärutveckling och 

ledarskap, och att detta kan vara en anledning till att så få kvinnor söker sig till ledande 

positioner men detta är inget som våra respondenter själva har erfarenhet av utan anser sig ha 

en stöttande familj. Detta är förenligt med tidigare forskning av Wahl (1996) där det 

framkommer att kvinnor inte vill göra karriär då barnafödande och familjeomsorg är 

avgörande orsaker till oviljan. 

 

Hirdmans teori om att stereotyperna han, hon, man och kvinna är uppbyggda av tre formler; 

A- icke A, A-a och A-B visade sig vara svår att applicera på resultatet i vår studie vilket 

innebär att vår studie ifrågasätter hennes teori då respondenterna upplever sig vara jämställda 

och inte faller in i Hirdmans stereotypramar. 
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Vår förförståelse var att männen och kvinnornas åsikter skulle skilja sig mer åt än vad det 

visade sig. Vi valde därför att ta med både manliga och kvinnliga respondenter för 

jämförelsens skull men det visade sig svårt för oss att göra en uppdelning då deras åsikter var 

relativt likvärdiga, detta anser vi vara en styrka i vår studie för att det pekar på att männen och 

kvinnornas upplevelser inte skiljer sig åt.  

 

Telefonintervjuernas tillförlitlighet anser vi är en brist i studien då vi i rollen som forskare 

inte kan observera respondentens kroppsspråk under intervjun samt att det är svårt att återge 

exakt vad respondenterna har sagt.  

 

Vi anser att vidare forskning skulle vara intressant om hur studiens chefer har växt upp och 

blivit uppfostrade inom genusområdet dvs. om t ex den manliga chefen som aktivt rekryterar 

kvinnliga chefer har förvärvat en annan syn på kvinnligt ledarskap under sin uppväxt än vad 

andra manliga chefer har. Vi tror även att fortsatta studier om kvinnor som studerar på teknik- 

och ingenjörsutbildningar samt om kvinnor som söker chefstjänster kan vara intressanta att 

göra. 
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I 

 BILAGA 1 

 

Schema över Saabs affärsorienterade struktur med verksamhetens huvuddel driven i 

affärsenheter:  

 

Saab 

Åke Svensson, koncernchef och vd 

Koncernledning 

Försvars- och 

säkerhetslösningar 

 System och produkter  Flygsystem 

Saab Aerotech  Saab Avitronics  Saab Aerostructures 

Saab Communication  Saab Barracuda  Saab Aerosystems 

Saab Grintek  Saab Bofors Dynamics  Saab Aircraft Leasing 

Saab Surveillance Systems  Saab Microwave Systems  Gripen International 

Saab Systems  Saab Space     

Combitech  Saab Training Systems     

  Saab Underwater Systems     

 



 

II 

 BILAGA 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 
 

Kön: Man      Kvinna    

1. Ålder:  

2. Civilstånd:  

3. Antal barn:  

4. Barnets/barnens ålder:  

5. Högsta avslutade utbildning:  

6. Yrkestitel:  

7. Hur länge har Du arbetat på Saab?  

8. Den totala längden om man inkluderar de tidigare ägarna?  

9. I vilken omfattning arbetar du (hel- eller deltid)?  

10. Hur ser könsfördelningen ut bland de anställda på din avdelning?  

11. Hur många underställda har Du ansvar för?  

 

Genus 

12. Upplever kvinnorna att de manliga underanställda skapat konflikter när kvinnorna 

blev chefer? 

13. Anser du att det är viktigt med kvinnor på chefpositioner? – Varför/varför inte? 

14. Är det viktigt med fler kvinnliga chefer? – Varför/varför inte? 

 

Human relations 

15. Uppfattar du att det finns en informell gruppledarstruktur på Saab? 

16. Vad kännetecknar en bra ledare? 

 

Ledarskap 

17. Hur ser din väg till din nuvarande tjänst ut? 

18. Har du ansträngt dig mycket för att nå en chefspost? 

19. Vilka faktorer har varit viktiga för dig när det gäller din karriärutveckling? 

20. Varför valdes du till chef tror du? Vidareutveckla gärna. 

 

Ledarskap och kön 



 

III 

21. Upplever du att det är någon skillnad på hur män och kvinnor bemöter dig? 

22. Hade det varit någon skillnad om du hade varit en manlig/kvinnlig chef? 

23. Har det tidigare funnits kvinnor på den befattning som du har idag? 

24. Vad tror du är anledningen till att det finns så få kvinnor i ledande befattningar 

(lönesättande chefer)? 

25. Vilka åtgärder tror du är nödvändiga om man vill öka andelen kvinnor på högre 

chefsbefattningar? 

 

Diskriminering 

26. Vad upplever du att du har för möjligheter att utvecklas i din nuvarande befattning? 

27. Hur upplever du dina möjligheter till karriäravancemang? 

 

Karriär (familjeorientering) 

28. Vilken betydelse har din familj haft för dig beträffande din karriär? 

29. Känner du att tiden är tillräcklig till både familj och arbete? 

30. Vilka personliga resurser anser du vara viktiga för framgång på företaget? 

31. Tror du att det finns faktorer inom organisationen eller individuella faktorer som 

ligger bakom kvinnligt chefskap? 

32. Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar 
intervjun? 

 
 



 

IV 

 BILAGA 3 

 

Hej! 
 
Vi läser sista terminen på programmet Välfärdsarbete med inriktning mot rehabilitering på 
Mälardalens Högskola och står nu inför uppgiften att skriva vår c-uppsats i sociologi. Vi har 
haft turen att få samarbeta med ert företag och har då valt att intressera oss för varför vissa 
avdelningar inom Saab Aerotech har större framgång än andra beträffande kvinnliga chefer. 
Vi är intresserade av att se vad det är som gör att vissa avdelningar har större potential att 
anställa kvinnor än vad andra avdelningar har. Finns det faktorer som gör att dessa 
avdelningar lyckas med att locka till sig och få in kvinnor till högre, lönesättande positioner? 
Hur stort inflytande har kvinnornas personlighet eller företagets organisation som avgörande 
orsak till att kvinnorna har blivit chefer? 
 
Vi hoppas att du är intresserad av att ställa upp på en intervju vilken kommer att vara till stor 
hjälp för oss i vårt arbete med uppsatsen. Intervjun kommer att ta ca 1 timme och denna 
kommer att spelas in på bandspelare om du inte har något emot det. Intervjuerna kommer 
sedan att skrivas ut och analyseras, de uppgifter som kommer fram under intervjun kommer 
att behandlas konfidentiellt och ingen obehörig kommer att ta del av materialet. Materialet 
från intervjun kommer inte att användas till något annat än just detta syfte och ingenting som 
sägs under intervjun kommer att kunna härledas till dig som person. Efter studiens avslut 
kommer intervjumaterialet att förstöras. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst 
välja att avbryta deltagandet både under samt efter intervjun eller låta bli att svara på frågor.  
 
Tack så mycket för visat intresse och vi ser fram emot ett eventuellt möte.  
 
 
Med vänlig hälsning  
 
Margareta Wassberg och Elin Hellström 
 


