
 
 

Mälardalens högskola 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

Ett kvinnligt sätt att leda 
 

- En studie om hur kvinnliga mellanchefer i ett 
mansdominerat bolag upplever hinder och möjligheter   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        Kandidatuppsats i sociologi, VT-2009 
      Handledare: Mekuria Bulcha 
      Examinator:Mohammadrafi Mahmoodian 
      Författare: Jenny Andersson & Ida Skotte 



 
 

Förord 
 
Detta är en kandidatuppsats i sociologi med inriktning mot hälsa och rehabilitering inom 

arbetslivet. Med dessa förord vill vi tacka alla som varit med och bidragit till att denna studie 

blivit genomförbar. Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra respondenter. Vi är 

djupt tacksamma för att ni med ett stort engagemang och intresse tog er tid att träffa oss och 

bidra med era värdefulla kunskaper och erfarenheter.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till Pär Neuman som är verksam distriktschef för de 

respondenter som medverkat i denna studie. Ditt visade intresse och din fina insats har hjälpt 

oss att färdigställa denna studie. Slutligen vill vi tacka vår handledare Mekuria Bulcha, som 

med sin höga kompetens bidragit med betydelsefulla åsikter kring såväl innehåll och 

utformning av studien. 

 

 

Eskilstuna, maj 2009 

Jenny Andersson & Ida Skotte 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 
 

I denna studie analyserar vi kvinnligt ledarskap i en mansdominerad bransch. Genom åtta 

kvalitativa intervjuer undersöker vi vilka gemensamma egenskaper, strategier samt hinder och 

möjligheter kvinnliga mellanchefer upplever i sin ledarroll. Vår teoretiska referensram tar 

utgångspunkt i Hirdmans genussystemteori, vilken bidrar till att förklara hur kvinnlighet och 

manlighet skapas, samt aspekter kring det maktförhållande som råder mellan kvinnor och 

män. I den teoretiska referensramen tar vi även upp organisationsteorin utifrån Wahl, 

Alvesson och Due Billing, där kvinnans underordning inom organisationer beskrivs. 

Resultatet från vår studie visar att det finns flera gemensamma strategier, egenskaper och 

upplevda hinder och möjligheter hos kvinnorna. Bland annat lyfte alla respondenter fram att 

de är lyhörda, tydliga, strukturerade och organiserade. Resultatet visade även att majoriteten 

av respondenterna upplevde att de i egenskap av att vara kvinnor måste arbeta hårdare för att 

vinna samma respekt som manliga chefer har. Resultatet från vår studie stämmer dessutom 

väl överens med tidigare forskning inom ämnet. 

 

 

Nyckelord: Kön, genus, genussystem, makt, organisation, kvinnligt ledarskap, egenskaper och 

strategier. 
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1. Introduktion 

 
Det inledande avsnittet introducerar det problemområde som behandlas i studien. Avsnittet 

syftar till att väcka ett intresse för det ämne som studien kommer att behandla. Slutligen tar vi 

upp de bakomliggande motiven till det valda ämnesområdet. 

 

I vårt samhälle finns mer eller mindre djupa föreställningar om att vissa typer av yrken, 

utbildning eller positioner i arbetet hör ihop med ett visst kön. Såväl arbetsmarknaden som 

organisationer är indelade efter kön, vilket leder till att jobben blir könsstämplade. Yrken 

definieras som antingen feminina eller maskulina och ses med naturlighet vara lämpade för 

antingen kvinnor eller män. Det är både samhällets sociala konstruktion av utbildningar och 

yrken, samt samhällets konstruktion av kön, som avgör hur män och kvinnor placeras på 

arbetsmarknaden och i organisationer (Alvesson & Due Billing, 1999:99-100).  

 

Chefsyrket är något som har varit starkt dominerat av, och därigenom även förknippat med 

män. Männen utgör den samhälleliga normen för chefskap, vilket leder till att de har fått ett 

tolkningsföreträde i definitionen av ledarskap. Kvinnliga chefer jämförs vanligtvis med det 

manliga normativa sättet att leda (Nyberg & Sundin, 1997:156). Dock har kvinnor under 

senare år intagit mer kvalificerade roller i arbetslivet och en följd av detta är att allt fler 

kvinnor intar ledande positioner i de organisationer där de är verksamma. Denna förändring 

har gett ny kraft kring debatten om genus och organisation, där attityden gentemot kvinnor i 

ledande position har haft en positiv utveckling. Många ledaregenskaper som vanligen 

förknippas med kvinnor lyfts fram som viktiga vid organisatoriska förändringar. Gemensamt 

ansvar, kollektiv entusiasm och fokus på människan, är några faktorer som blivit alltmer 

betydelsefulla i moderna organisationers policy. Denna ledarstil har fått benämningen ’mjuk 

ledarstil’ och förknippas ofta med kvinnligt ledarskap. Organisationsteoretiker talar om 

framgångarna med kvinnligt ledarskap där kommunikation, teamarbete och konsensus är 

faktorer som kommer att ha en avgörande roll hos framtida ledare (Giddens, 2003:312-313).  

 

I tidigare studier har det framkommit att kvinnor som gör karriär stöter på olika 

könsrelaterade hinder. På grund av dessa hinder använder sig kvinnor i regel av andra 

ledarstrategier än män i sitt ledarskap. Flera forskare och författare inom kvinnligt ledarskap 

menar att kvinnor, och främst de kvinnor som arbetar inom mansdominerade branscher, är i 
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behov av olika strategier på grund av att de är det underordnade könet. Strategin blir ofta ett 

sätt att skapa en positiv kvinnoidentitet i ledarrollen. Ledande kvinnor måste, trots 

underordning, diskriminering och minoritetssituation, fungera i sin arbetssituation (Wahl, 

2003:328-329).  

 

Mot denna bakgrund finner vi det intressant att titta närmare på kvinnligt ledarskap inom en 

mansdominerad bransch. Vi vill uppmärksamma specifika hinder och möjligheter som 

kvinnliga mellanchefer upplever samt belysa hur dessa hanteras. Ytterligare ett motiv till att 

vi vill studera kvinnligt ledarskap är att vi själva är kvinnor som eventuellt kommer att arbeta 

som ledare i framtiden.  

 

2. Bakgrund 

 
I nedanstående avsnitt presenterar vi inledningsvis bakgrundsfakta om kvinnligt chefskap i 

Sverige. Därefter presenteras det fält som ligger till grund för vår studie. Avsnittet syftar till 

att du som läsare ska få en ökad förståelse för hur kvinnligt chefskap har utvecklats genom 

tiderna samt en inblick i det bolag som studiens respondenter är verksamma inom. 

 
 

2.1 Kvinnliga chefer 
 

Det är först under senare år som kvinnligt ledarskap kommit att hamna i fokus. Historiskt sett 

i såväl Sverige som andra länder har kvinnor svårt att ta sig till ledande positioner. Enligt SCB 

(På tal om kvinnor och män, 2004) har flera hundra år av små förändringar i taget lett oss dit 

vi är i jämställdhetskampen idag. Här nedan följer några viktiga milstolpar: 

 

· 1863, ogift kvinna blir myndig vid 25 års ålder 

· 1873, kvinnor får rätt att ta akademisk examen 

· 1921, kvinnor får allmän rösträtt 

· 1947, första kvinna i regeringen 

· 1983, alla yrken öppna för kvinnor, även försvaret 

· 2004, en utredning tillsätts om översyn av jämställdhetspolitik. 
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Som fallen ovan visar har vi kommit en lång väg de senaste 150 åren. Idag har vi till exempel 

en relativt jämn könsfördelning på den svenska arbetsmarknaden. Under 2006 var 47,3 % av 

den totala arbetskraften kvinnor jämfört med 52,7 % män. Trots denna bild är 

könsfördelningen inte lika jämn när vi kommer upp på chefsnivå. År 2007 var endast 28 % av 

alla chefer i de svenska börsnoterade bolagen kvinnor. På toppchefsnivå har vi en ännu längre 

väg kvar att gå innan jämställdhet uppnås. År 2006 bestod endast 12,4 % av de svenska 

börsnoterade bolagens företagsledningar av kvinnor och endast 2 % av VD:arna i dessa bolag 

var kvinnor(www.scb.se). 

 

2.2 Studiens fält - OKQ8 
 

OKQ8 AB bildades den första januari 1999 efter en sammanslagning mellan OK ekonomisk 

förening och Kuwait Petrolium International. OKQ8 är ett svenskt aktiebolag som ägs till 

hälften av OK ekonomisk förening och till hälften av Kuwait Petrolium International. OK 

ekonomisk förening är den största av Sveriges OK-föreningar och ägs av 1,3 miljoner 

medlemmar. OKQ8 är Sveriges största bensinbolag med en omsättning på cirka 20 miljarder 

kronor om året. Bolaget har totalt cirka 2 700 anställda fördelat på cirka 900 stationer runt om 

i Sverige. 

 

OKQ8 erbjuder ett komplett service- och produktutbud för samtliga kunder. Bolagets 

huvudsakliga verksamhet är att bedriva bilistisk fackhandel genom att tillhandahålla varor och 

tjänster i form av såväl traditionella som förnybara drivmedel, biltillbehör och en rad andra 

produkter. I OKQ8-butikerna tillhandahålls snabbmat, livsmedel, kioskvaror, reservdelar, 

biltillbehör samt hem- och fritidsartiklar. Bolaget strävar efter att erbjuda produkter och 

tjänster med hög kvalitet, fackkunskap hos alla medarbetare, prisvärda produkter samt en hög 

servicegrad. På många OKQ8-anläggningar finns Gör-det-själv-hallar, biluthyrning, 

verkstäder och biltvätthallar. Bolagets affärsidé är att alltid vara nära, ge rejäla 

medlemsförmåner samt att göra livet enkelt för bilister och energikunder. 

(www.okq8.se/omokq8/omokq8/varaagare;www.okq8.se/omokq8/omokq8/orga-nisation). 

 

OKQ8 är uppdelat i sju distrikt med en distriktschef för varje område. Bland dessa 

distriktschefer finns ingen fördelning mellan könen, alla distriktschefer är män. I varje distrikt 

finns ett antal stationer som drivs av en säljchef. Det totala antalet säljchefer är 162 stycken, 

varav 40 stycken är kvinnor och 122 stycken är män. Av säljcheferna utgör därmed kvinnorna 
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ca 25 % och männen ca 75 %. Könsfördelningen bland de anställda under säljcheferna är mer 

jämn. Av totalt 2 364 anställda är 1 210 stycken kvinnor och 1 154 stycken män (Lena 

Lindén, personalkonsult OKQ8).  

 

Figuren nedan visar hur den del av organisationen vi har studerat är uppbyggd. Observera 

dock att bilden, av rent estetiska skäl, visar ett horisontellt samband istället för ett vertikalt. I 

Bilaga 1 finns en mer överskådlig bild över organisationen i sin helhet.  

 

 
Figur 1: Struktur över OKQ8 Detaljhandel 

  

 

 
 
 
 
  
* Omarbetad ritning av distriktschef Pär Neuman 

 
 

3. Syfte och frågeställning 

  
Nedan presenteras studiens syfte och frågeställningar utifrån det aktuella ämnesområdet. 

Avsnittet avslutas med en kort beskrivning av de avgränsningar som gjorts. 

 
 
3.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnliga ledare inom en mansdominerad 

bransch upplever hinder och möjligheter utifrån sin könstillhörighet. Syftet är vidare att 

försöka finna eventuella gemensamma ledaregenskaper och ledarstrategier hos dessa kvinnor. 

Den målgrupp som ligger i fokus är kvinnliga mellanchefer inom OKQ8. 

 

Detaljhandels‐ 
direktör 

Försäljnings‐
chef 

Chef Egenregi

Stationer 

Säljchef Biträdande 
säljchef 

Säljare 

Distrikts‐ 
chef 
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3.2 Frågeställningar 
 

• Vilka ledaregenskaper besitter kvinnorna? 

• Använder sig kvinnorna av några gemensamma ledarstrategier? 

• Vilka möjligheter och hinder stöter dessa kvinnor på i sin roll som kvinnliga ledare?  

 

3.3 Avgränsning 
 

Studien är avgränsad till att enbart beskriva kvinnligt ledarskap utifrån karaktärsdragen 

egenskaper, strategier samt upplevda hinder och möjligheter. En geografisk avgränsning har 

gjorts till respondenter verksamma i Mellansverige. Vidare är en avgränsning i verksamhet 

gjord till att enbart intervjua respondenter inom bensinbolagsbranschen, där enbart ett 

drivmedelsföretag har valts ut. Omfattningen av respondenter är avgränsad till åtta intervjuer, 

vilket är det maximala antalet som kommer hinnas med under tiden för studiens 

genomförande.  

 

4. Teoretisk referensram 

 
I detta avsnitt redogör vi för den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. I 

avsnittet beskrivs de teorier som vi anser relevanta för förståelsen av det problemområde som 

studien behandlar. 

 

 
4.1 Genus och genussystem  
 

Yvonne Hirdman, professor i historia vid Stockholms universitet, sägs vara en av de forskare 

som under 1980-talet i Sverige först lanserade begreppet genus i samband med introduktionen 

av den så kallade genussystemteorin. I forskningen kring hur kvinnligt och manligt skapas har 

dessa begrepp haft stor betydelse, liksom för analysen av det maktförhållande som råder 

mellan kvinnor och män (Hirdman, 1990:73-74). I Hirdmans teorier visas en tydlig distinktion 

mellan biologiskt kön och genus. Det biologiska könet är något medfött medan genus är något 

en människa formas till, ett kulturellt skapat kön (Hirdman, 1988:50). Genus är de 

föreställningar, förväntningar och tolkningar som läggs på flickor och pojkar eller på kvinnor 

och män utifrån deras biologiska kön, trots att det ursprungligen inte finns några egentliga 
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skillnader. Från tidig ålder formas barn av den omgivande samhälleliga strukturen för att 

passa in i den genuskategori som bestäms av systemet. Denna process är svår att förändra, 

vilket medför att den förs vidare från generation till generation och på så sätt försätter 

människor till fångar i vår kultur (Hirdman, 1990:77).  

 

I en rapport från SOU skriver Hirdman att kvinnor har en sämre ställning på arbetsmarknaden 

både ifråga om lön, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter. Hon skriver vidare att kvinnor 

dessutom är underrepresenterade i politiska sammanhang, i näringslivet och i organisationer. 

Ofta framförs som förklaring till denna problematik att tillkortakommandet ligger hos kvinnan 

snarare än hos systemet. Denna förklaring motsätter sig Hirdman och hon menar istället att 

underrepresentationen av kvinnor beror på strukturella, organisatoriska och systembundna 

orsaker. Kvinnor som grupp har svårare att ta sig fram i politiken, näringslivet och 

organisationer på grund av att systemet är könsblint.  Hirdman lyfter även fram det faktum att 

denna genusproblematik bagatelliseras och osynliggörs (Hirdman, 1990:73-74).  

 

Hirdman anser att genusordning av människor är något som har kommit att fungera som 

grund för ekonomiska, politiska och sociala ordningar. I en artikel skriver hon att genus är ett 

bättre ord att välja när det kommer till könsroller och socialt kön. Begreppet könsrollen 

härleder tanken till att det är något som kan väljas frivilligt av kvinnor och män och som de på 

ett enkelt sätt kan frigöras ifrån. Detta är något som Hirdman motsäger sig ifrån, då varje 

människa föds in i och växer upp i ett genussystem där det redan är fastställt vad som är 

kvinnligt och manligt (Hirdman, 1988:51).  

 

Hirdman menar vidare att genussystemet innebär en ordningsstruktur av kvinnligt respektive 

manligt och kan således beskrivas som en ordningsstruktur av kön. Denna ordningsstruktur 

utgör även förutsättningar för andra ordningar i samhället. Hirdman tar upp två olika principer 

eller lagar som genussystemet bygger på och som hela tiden styr relationen mellan kvinnor 

och män. Dessa två principer är: 

 

• Isärhållandet av könen, där kvinnligt och manligt inte bör blandas ihop. 

• Den manliga normen som dominerande ställning, dvs. det är mannen som utgör 

normen för vad som är normalt och allmängiltigt. 
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Med dessa två principer menar Hirdman att människor formar samt håller isär kvinnor och 

män genom att män har tillträde till arenor och områden som kvinnor inte har, samt att 

kvinnor och män anvisas till olika yrken, platser och egenskaper. Mannen värderas högre än 

kvinnan inom genussystemet, vilket automatiskt placerar kvinnor i en underordnad position 

gentemot männen. Genom denna överordnig uppfattas mannen som normen i samhället, 

världen tolkas utifrån att det där männen som anses som de viktiga. Mannen blir således en 

förebild för hur en människa ska vara (Hirdman, 1988:51-52).     

 

Hirdman menar vidare att genussystemets vilar på en grund av intellektuell och universell 

process, vilken får människor att dela in världen i olika kategorier. Denna intellektuella 

kategoriseringsprocess är både ett sätt att skapa ordning och förståelse. Ofta leder 

kategoriseringsprocessen till fastställande av symbiotiska par, exempelvis har människor 

lättare att förstå innebörden av ”stor” om de förstår dess motsats som är ”liten”. Dock medför 

denna typ av kategoriserande problem. Ett problem är att människor lättare tenderar att 

generalisera samt att det genom de skillnader som en människa uppfattar eller ser, möjliggör 

en indelning av människor i olika grupper. Genom att koppla ihop vissa personer med olika 

attribut till olika former av aktiviteter eller beteenden, skapar kategoriseringsprocessen 

nackdelar som tar uttryck i förutfattade meningar och fördomar. Ett sätt att beskriva detta är 

när en person är av typ X så förväntas hon göra X saker, vara på plats X eller inneha X 

egenskaper. Detta beror på att hennes omgivning har byggt upp sin förståelse av världen 

genom kategoriseringsprincipen, trots att det eventuellt inte stämmer överens med människan 

ifråga. Hirdman menar att synen på kvinnor och män påverkas av denna universella och 

intellektuella kategoriseringsprincip. Människor förväntas göra vissa saker, ha vissa 

egenskaper och uppföra sig på ett visst sätt, utifrån det biologiska könet. Vidare menar 

Hirdman att genusbegreppet är till för att fånga in de felaktiga kategoriseringsprinciperna och 

obefogade generaliseringarna som gör att människor utgår ifrån att vara födda antingen som 

kvinnor eller män (Hirdman, 1990:77).  

 

Genom att rangordna ovanstående processer talar Hirdman om genuskontrakt. Enligt Hirdman 

är genuskontrakt inte någon officiell överenskommelse, utan grundas på både de formella och 

informella regler som påvisar kvinnors och mäns sysslor, platser och egenskaper. Dessa regler 

bestämmer även hur kvinnor och män till exempel ska tala eller agera mot varandra. 

Begreppet vill ringa in det nedärvda och mer eller mindre strukturella förtryck som både 

kvinnor och män är tyngda av och som de har svårt att bli av med (Hirdman, 2001:84). 



8 
 

Hirdman menar vidare att kvinnor och män ständigt handlar och tänker med det aktuellt 

rådande genussystemet som grundföreställning. Genom att använda begreppet genuskontrakt 

kan vi bättre förstå och sätta maskulinum och femininum i relation till varandra, samt beskriva 

gränserna för de kvinnliga möjligheterna. Begreppet skapar balans samtidigt som det antyder 

möjlighet till förhandling och en förståelse av upplevda fördelar med överenskommelsen 

(Hirdman, 1988:54-55, 57). Genussystemet kan, genom genuskontraktets innehåll samt 

systemets grad av rigiditet, uppvisa stora variationer genom tid och rum. Med detta vill 

Hirdman att begreppet genussystem ska uppfattas som ett aktivt system, likt en benämning av 

ett nät av förväntningar, skeenden, fenomen samt föreställningar, som med gemensam 

samverkan ger upphov till olika mönster och regelbundenheter (Hirdman, 1988:51-52). 

 

4.2 Organisationsteori utifrån kön  
 

Organisationsteorin handlar om att beskriva en organisation utifrån olika perspektiv, 

exempelvis utifrån struktur, makt, kultur, mänskliga resurser, processer och ledarskap. Det 

framkommer i en SOU-rapport att det inom genusforskningen allmänt hävdas att arbetslivet 

till sin helhet, och särskilt inom ledarskap och chefsjobb, är manliga konstruktioner. Mannen 

är normen. Genom att organisationer är uppbyggda kring idén att de anställda ska kunna 

prioritera arbetslivets krav och att en anpassning i tillvaron ska göras utifrån arbetslivet, är 

detta en uppgift endast möjligt för dem som inte har uppgiften att ta hand om hem och 

familjeliv. Historiskt sett är detta något som har gällt mannen (Nyberg & Sundin, 1997:156). 

Alvesson och Yvonne Due Billing menar att organisationen har en stor betydelse för 

individen eftersom organisationen fyller en funktion för såväl arbetet som för välbefinnandet. 

På dessa grunder är det av stor vikt att organisationerna är välfungerande med en utsatt logik 

för mål och medel, hur dagordningen bestäms av aktörer och grupper samt hur relationen 

mellan individerna gestaltas. Alvesson och Due Billing anser att organisationsteorin med 

dessa innebörder är ett område på stor framväxt.  

 

Organisationsteorin har fram till 1980-talet på ett traditionellt och otillräckligt vis sett till 

könsaspekterna. Generellt betraktades anställda ur ett könsneutralt (manligt) perspektiv eller 

ur ett perspektiv där endast den manliga arbetskraften ansågs vara av intresse. Inom såväl 

akademin som organisationslivet har den manliga dominansen i hög grad fått bestämma de 

frågor som ställts och de svar som givits inom organisations- och managementforskningen. 

Här har det varit underförstått att organisationer är könsneutrala och att  chefen är en ’han’. 
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Dock har organisationsteoretikerna mer eller mindre radikalt under årens lopp gjort 

omtolkningar av tidigare föreställningar. Från att ha varit ett fenomen utan hänsynstagande till 

de mänskliga dimensionerna har den börjat få upp ögonen för attityder, grupprelationer och 

normer. Idag tas det nästan förgivet att en organisations gruppnormer, arbetsmiljö, politik 

samt företagskultur och samhälleliga kultur är av stor betydelse. Även könsaspekten har 

kommit att hamna i fokus inom organisationsteorierna, där de flesta forskare har insett att 

organisationer inte bara består av könsneutrala komponenter utan präglas av män och 

kvinnors värderingar, mål, språk samt könsrelaterade erfarenheter (Alvesson & Due Billing, 

1999:15ff).  

 

Alvesson och Due Billing skriver att det kulturella angreppssättet som rör organisationens 

kollektivt delade idéer, innebörder och definitioner av verkligheten är ett centralt element 

inom organisationsforskningen. Dock är det självklart att kvinnor och män i en organisation 

kan ha olika uppfattningar kring dessa idéer, innebörder och definitioner. Relationerna mellan 

könen påverkar i grunden organisationens sätt att fungera och det allmänna tänkandet om mål, 

rationalitet, värderingar och ledarskap. Könstänkandet är inte bara en färdig konstruktion 

utanför organisationen utan konstrueras även i organisationen. Den rådande 

arbetsplatskulturen kan således skapa föreställningar om kvinnor och män och därmed skapa 

könsidentiteter. Alvesson och Due Billing anser att de könsrelaterade kulturmönstren i 

organisationer kan problematiseras utifrån följande punkter: 

 

• Hur organisationsstrukturen skapar en innebörd av arbetsdelningen mellan könen och 

hur denna arbetsdelning bidrar till en viss könsfördelning i organisationen. 

• Hur organisationens dominerande värden förknippas med maskulinitet eller 

femininitet och därigenom sätter prägel på organisationslivets sociala interaktion. 

• Hur organisationens socialisationsprocess formar, utvidgar eller begränsar 

könsidentiteterna. 

•  Hur organisationskulturens könskaraktär får konsekvenser även utanför 

organisationen (Alvesson & Due Billing, 1999:114-117).  

 

Alvesson och Due Billing skriver vidare att det i organisationer där majoriteten består av 

enbart ett kön, kan uppstå en särskild arbetsplatskultur. Ett exempel är när det kommer 

kvinnliga arbetare till mansdominerade arbetsplatser, i ett sådant fall kan de kvinnliga 



10 
 

arbetarna mötas av en negativ reaktion från männen, detta kan handla om sexuella 

trakasserier, hot eller andra verbala påhopp (Alvesson & Due Billing, 1999:128-132).  

 

Som tidigare nämnts har organisationsteorin fram till 1980-talet varit ett ämne som inte 

problematiserat betydelsen av kön i organisationer. Anna Wahl, professor och en av landets 

främsta forskare inom området organisation och kön, är en av dem som varit kritiska till den 

könsblindhet som råder i organisationsteorin. Wahl menar att det i både teoribildningen och i 

de empiriska anknytningarna har saknats ett problematiserande av könsaspekten i 

organisationer. Ett problem som på senare år har belysts är osynliggörandet och 

marginaliseringen av kvinnor i organisationer, samt vad detta får för konsekvenser för 

teoribildningen om organisation (Wahl, 2003:75-76). 

 

Wahl m.fl. skriver att könsaspekten inom organisationer innebär att organisationsteorin 

problematiseras, tolkas och beskrivs via könsperspektivet, där bland annat frågor om kvinnors 

och mäns olika ledarstilar tas upp.  De skriver att konstruktionen av kön påverkar och 

influerar även andra konstruktioner i organisationen, samt att dessa konstruktioner i sin tur 

påverkar konstruktionen av kön, bland annat genom teknik- makt- klass- och ekonomiska 

strukturer (Wahl et. al., 2001:10-11, 204). Wahl m.fl. skriver även att könsordningen i 

organisationer förändras i takt med det ökande antalet kvinnliga förvärvsarbetare och 

kvinnliga chefer i organisationer. De skriver att villkoren för kvinnor och män i 

organisationen måste studeras för att det ska bli möjligt att tolka antal, fördelningar och 

åtskillnader. Wahl m.fl. har med sitt teoretiska arbete beskrivit könsordningen utifrån följande 

organisatoriska villkor; Struktur, Ledarskap, Symbolism och Förändring. Struktur handlar om 

fördelningen mellan kvinnor och män, den arbetssysslomässiga segregeringen, segregeringen 

mellan yrken och positioner samt den hierarkiska könsmässiga ojämlikheten vad gäller 

inflytande och makt. Denna könsstruktur i organisationer har betydelse för kvinnornas 

situation, möjligheter och begränsningar i arbetet. Kvinnor och män har i regel olika 

möjligheter i organisationen, vilket kan förklaras utifrån deras olika tillgångar till makt. 

Organisationens könsordning kan se olika ut och organisationsstrukturen kan verka 

könsordnande på olika sätt. Kvinnor i mansdominerade organisationer kan falla offer för 

diskriminering vilket är ett strukturellt problem inom organisationen. Sättet på vilket kvinnor 

hanterar detta kan benämnas strategier. 
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Ledarskap kan delas in i tre frågeställningar. Dessa frågeställningar berör hur kvinnor är som 

chefer, anledningen till fåtalet kvinnor på chefspositioner, samt könsmärkningen av 

ledarskapet. Kvinnliga chefer jämförs med den manliga normen av chefskap. Denna 

jämförelse präglas av männens överordning i samhället, där de har tilldelats ett 

tolkningsföreträde i definitionen av ledarskap. Frågan om det låga antalet kvinnliga chefer går 

att förklara genom att kvinnor och män arbetar och lever under olika villkor, samt med de 

föreställningar som finns inom organisationen om kvinnor. Det är i samspelet mellan kvinnor 

och män, i den könsstrukturella interaktionen, som föreställningar om kvinnlighet skapas. 

Denna konstruerade kvinnlighet kan beskrivas som en könsmärkning och innebär att 

ledarstilar är sammankopplade med en manlig ledarskapsnorm, en idealtypisk 

manlighetskonstruktion. En del av denna konstruktion är den dominerande 

ledarskapsdiskursen, vilken bygger på att ledarskap varit dominerat av män, så kallad manlig 

homosocialitet.  

 

Symbolism utgör en integrerad del av organisationsteorin kopplad till kön. Inom ledande 

befattningar dominerar män i antal, vilket leder till ett maskulint präglat ledarskapsideal, som 

i sin tur hänger samman med den maskulina symbolik som råder inom ledarskap. Denna 

maskulina symbolik medverkar till att könsstrukturen inom organisationen bevaras. Kvinnors 

betydelse för hur en arbetsplats ledarskap utövas har betydelse, men trots detta finns det ett 

maskulint ledarskapsideal på en symbolisk nivå, mannen har alltså blivit en symbol för 

ledarskap.  

 

Förändringar inom organisationen kan vara antingen könsblinda, att de inte uppfattas ha med 

kön att göra, eller könsexplicita, att de uppfattas ha med kön att göra. 

Organisationsförändringar kan förklaras som könsmärkta processer där maktstrukturer såsom 

könsordningen spelar en betydande roll. Förändringsarbete inom organisationer, exempelvis 

jämställdhetsarbete som ifrågasätter maktstrukturen, kan möta på stort motstånd (Wahl et. al., 

2001:206-210).   

 

4.3 Det kvinnliga ledarskapet 
 

Framgångsrikt ledarskap bygger enligt en ledarskapfilosofi från 1900-talet på vissa 

gynnsamma personlighetsdrag. Utgångspunkten för den egenskapsteorin är biologiska 
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skillnader och arvsfaktorer, så kallade genetiska egenskaper, som anses vara ledaregenskaper. 

Utifrån denna teori skriver Arne Maltén att det går att urskilja två olika ledarstilar; den 

naturlige ledaren med medfödda ledaregenskaper samt den utbildade ledaren som lär sig 

genom utbildning och erfarenheter. Enligt egenskapsteorin kan den goda ledaren besitta en 

eller flera av följande personlighetsegenskaper rörande:  

 

Ansvarstagande; uthållighet, initiativkraft och förtroendeskapande förmåga samt ambition. 

Deltagande; humor och samarbete. 

Status; popularitet och ställning. 

Kapacitet; verbal förmåga och intelligens.  

 

Maltén skriver vidare att en ledaregenskap inte kan förknippas endast med personlighetsdrag. 

I samspelet mellan personlighet och situation kan en god ledare utveckla ett gott ledarskap. I 

sådana situationer kan ledaren göra en avvägning mellan uppgifts- och personinriktningen 

efter rådande situationsfaktorer. Ledaren avgör här hur hon/han skall förhålla utifrån 

erfarenhet till uppgiften samt medarbetarnas kompetens och mognadsnivå. Trots att det inte 

finns någon bedömning i forskningen kring att ett gott ledarskap inte kan förutses enbart 

utifrån personliga egenskaper, eftersöks oftast ledare med specifika personlighetsprofiler där 

nedanstående egenskaper anses vara efterfrågade: 

 

• Samarbetsförmåga 

• Självförtroende 

• Kommunikativ förmåga 

• Allmän intelligens 

• Självständighet 

• Motivationsförmåga 

• Kreativitet 

• Resultatorientering  

 

Av dessa egenskaper bedöms vissa vara typiskt kvinnliga och vissa typiskt manliga. Maltén 

menar att de egenskaper som bedöms som kvinnliga är samarbetsförmåga, kommunikativ 

förmåga, motivationsförmåga samt kreativitet. De övriga egenskaperna kopplas mer samman 

med manliga ledare. Denna bedömning är självklart inte allmängiltig och det går inte att 
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utifrån denna att säga att ett av könen lämpar sig bäst för att leda. Tvärt om menar Maltén att 

både de kvinnliga och de manliga egenskaperna är viktiga och bör tas tillvara inom 

organisationen (Maltèn, 2000:25ff). 

 

Alvesson och Due Billing menar att kvinnor som blir ledare ofta har haft starka band till sin 

far. Resonemanget bygger på att män i större utsträckning än kvinnor innehar ledarpositioner i 

arbetslivet och att de är mer auktoritära i sitt sätt att vara, vilket leder till att kvinnor som har 

haft starka fadersband i stor grad tillägnar sig dessa egenskaper. Kvinnor saknar med andra 

ord kvinnliga förebilder i stor utsträckning eftersom det finns för få kvinnliga chefer. Vidare 

menar Alvesson och Due Billing att kvinnliga ledare tydligare visar stressymptom än vad 

manliga ledare gör. De tror att orsaken bakom det är att kvinnor tar på sig ett större ansvar i 

sin ledarroll, kvinnor tenderar att ta ett större ansvar för medarbetarnas privatliv, visar ett 

större engagemang för medarbetarna, samt att de i regel tar det största ansvaret för hemmet 

och barnen. Detta gör att kvinnor utsätts för stress som i sin tur leder till att de blir bättre på 

att hålla fler bollar i luften än vad män klarar av (Alvesson & Due Billing, 1999: 102-106). 

Enligt Barbro Dahlbom-Hall är det inte slumpen som avgör vilken kvinna som blir ledare. 

Hon menar att varje kvinna möter sin första ledare i sin mamma. Det är mammans egenskaper 

som lägger grunden för huruvida flickan i framtiden kommer att bli en ledare eller inte, menar 

hon. Dahlbom-Hall skriver att de kvinnor som blir ledare ofta har starka kvinnor i släkten, där 

framförallt mamman varit en stark ledarfigur. På så vis får flickan en kvinnlig förebild som 

inte bara tillåter, utan rentav uppmuntrar henne till att bli ledare. 

 

5. Tidigare forskning 

 
Nedan redovisas tidigare forskning inom det problemområde som uppsatsen berör. 

Inledningsvis beskriver vi hur vi gått tillväga vid insamlandet av materialet till den tidigare 

forskningen. Den tidigare forskningen beskrivs sedan utifrån följande fyra underrubriker; 

Kvinnligt ledarskap, Konstruktion av kön i mansdominerade arbetsmiljöer, Kvinnliga 

ledarstrategier samt Glastaket. 

 

 

För att skapa en helhetsbild över det material som finns inom ämnet kvinnligt ledarskap 

inledde vi med att läsa och granska tidigare uppsatser som behandlar ämnet. På det sättet 
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kunde vi sedan selektera ut relevant material till vår tidigare forskning. Den litteratur som 

användes i studien har främst införskaffats via Mälardalens högskolebibliotek. Vi sökte 

information om tillgänglig litteratur i högskolornas interna sökmotor, BOOK-IT. Litteratur 

införskaffades även via Stadsbiblioteken i Strängnäs, Västerås och Eskilstuna. Vidare har ett 

tillvägagångssätt för att hitta material till detta kapitel varit att söka vetenskapliga artiklar som 

berör ämnet. Dessa artiklar hittades med hjälp av databaserna Sociological Abstract, Google 

Scholar, ELIN, JSTOR samt i högskolebibliotekens arkiv för vetenskapliga tidskrifter. Nedan 

beskrivs den tidigare forskning som anses relevant för att senare kunna koppla empirin till 

teorin. 

 

5.1 Kvinnligt ledarskap 
 

Det kvinnliga ledarskapssättet har kommit att hamna i fokus inom den nya organisatoriska 

världen. Jennifer Porterfield och Brian Kleiner skriver i artikeln A New Era: Women and 

Leadership, att kvinnligt beteende, framför allt samarbete och omtanke, blivit mer passande 

för avdelningschefer än de tidigare stereotypiska makt- och kontrollbeteendet. Porterfield och 

Kleiner menar att kvinnor i allmänhet har en ledarskapsstil som innebär ett större engagemang 

i sina medarbetare. Kvinnliga ledare har en förmåga att samarbeta med personalen snarare än 

att sätta sig över eller markera sin maktposition. Kvinnliga ledare har även ett ledarsätt som 

präglas av omtanke om medarbetarna menar Porterfield och Kleiner. De har en mjukare och 

mer omtänksam inställning till medarbetarna. Dessa typiskt kvinnliga ledarskapsegenskaper 

har gett kvinnor ett visst övertag över de manliga ledarna (Porterfield & Kleiner, 2005:52). 

 

I artikeln Women – better leaders than men? In general and educational manegement it still 

”all depends”, skriven av James Pounder och Marianne Coleman, framkommer att kvinnor 

förväntas uppföra sig utifrån den kvinnliga genusrollen även i sin ledarroll. Detta är något 

som fastställs genom samhällets socialiseringsprocess där kvinnan vanligen är insocialiserad 

till att vara omhändertagande, mjuk och lyhörd. Det kvinnliga ledarskapet karaktäriseras av 

samverkan, samarbete mellan chef och medarbetare samt problemlösning grundad på en 

instinktiv övertygelse och empati. Kvinnor förväntas vara uppmuntrande och stöttande, vilket 

har medfört att kvinnor tenderar att lägga till dessa psykologiska egenskaper även i sitt 

ledarskap (Pounder & Coleman, 2002:124). 
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Kvinnor som grupp uppfattas och beskrivs som mer intresserade av andra människor, vänliga 

och trevliga, socialt känsliga och mer uttrycksfulla. Dessa kvinnliga ledarskapsegenskaper 

benämner Alice Eagly och Mary Johannesen-Schmidt i artikeln The leadership styles of 

women and men, som ”transformational leadership” (transformellt ledarskap). Med detta 

begrepp menas att ledaren upprätthåller konkreta mål för att öka de anställdas motivation samt 

att möjliggöra utvärdering och uppföljning av verksamheten. Ledaren har höga 

uppförandekrav och ser sig själv som en förebild genom att tillskansa sig förtroende och tillit 

från de anställda. Det transformella ledarskapet innebär att ledaren handleder, uppmuntrar och 

utvecklar de anställdas potential, vilket ses som en fördel för organisationen. Motsatsen till 

”transformational leadership” är ”transactional leadership” (transaktionellt ledarskap). Med 

”transactional leadership” menas att ledaren använder sig av hierarkiska strukturer och system 

för belöning och straff. Ledare som har det transaktionella ledarskapssättet hanterar de 

anställda genom att klargöra deras förpliktelser och att övervaka deras arbete. Det 

transaktionella ledaregenskaperna kopplas ofta till det manliga sättet att leda (Eagly & 

Johannesen-Schmidt, 2001:787).  

 

Att det föreligger en skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap är något som även en 

SOU- rapport kring ledare, makt och kön tar upp. I rapporten framkommer att kvinnor 

tenderar ha en annorlunda attityd till maktutövande jämfört med män. Kvinnor ser makt i 

mindre utsträckning som en dominans- och kontrollmöjlighet och i större utsträckning som ett 

relationellt fenomen. För kvinnor är dessutom synen på makt i mindre grad individualistiskt 

orienterad. Det framkommer vidare att kvinnor i regel har en större förmåga att mobilisera 

mänskliga resurser, förändra hierarkiska strukturer samt att uppmuntra kreativitet, vilket ger 

kvinnor en större förmåga att utöva makt på ett mer konstruktivt sätt. I rapporten framkommer 

vidare att uppfattningen om kvinnliga chefer är att de har en demokratisk ledarstil som bygger 

mer på nätverk än på hierarki samt att de har fler nöjda anställda än vad manliga chefer har 

(Nyberg & Sundin, 1997:141.142). 

 

Även Lena Abrahamsson uppmärksammar detta i artikeln Kön görs även i moderna 

organisationer. Hon skriver att det inom stora delar i moderna organisationer fokuseras på 

den så kallade mjuka kompetensen i ledarskapet. Flexibilitet, omsorg, lyhördhet, 

kommunikation, samarbete, mål- och värderingsinriktat arbetssätt, är egenskaper som hör till 

denna kategori av mjukt ledarskap. Vidare hör social kompetens och relationsorienterade 

egenskaper till dessa kompetenser, menar Abrahamsson (Abrahamsson, 2004:7). 
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5.2 Konstruktion av kön i mansdominerade arbetsmiljöer  
 

Wahl beskriver att kvinnlighet i organisationer skapas i interaktionen mellan kvinnornas eget 

agerande och de strukturella villkor som kvinnorna möter. Kvinnlighet i organisationen kan 

ha både positiva och negativa följder, vilka båda är konstruerade utifrån kvinnors livsvillkor. 

Att vara kvinnlig ledare inom en mansdominerad bransch leder till en konstruktion av en 

speciell typ av kvinnligt ledarskap, menar Wahl ( Wahl et. al., 2001:117). I sin avhandling 

”Könsstrukturer i organisationer. Kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers 

karriärutveckling”, skriver Wahl att kvinnor i mansdominerade yrken ofta agerar prestigelöst 

i beslutssituationer, att de bryr sig om medarbetarnas livssituation samt att de talar ett ”rakare” 

språk. Många kvinnor inom mansdominerade branscher beskriver att de antingen upplever en 

avsaknad av förväntningar eller att de upplever specifika förväntningar på att de ska vara 

kvinnliga i sitt arbetssätt. Som tidigare nämnts behöver kvinnliga ledare i mansdominerade 

branscher ”en strategi för att överbrygga gapet mellan behovet av en positiv kvinnoidentitet 

och det faktum att kvinnor är det underordnade könet”. När den manliga dominansen blir för 

uppenbar blir det nödvändigt att vända det kvinnliga till något positivt. En strategi som många 

kvinnor använder är att hitta och betona fördelarna framför nackdelarna med att vara kvinna i 

organisationen (Wahl, 2003:281-282). 

 

Wahl skriver vidare att många kvinnor i högre positioner riskerar att bli särbehandlade utifrån 

sin könstillhörighet. Diskriminering på grund av kön är vanligare förekommande bland 

kvinnor som arbetar i en mansdominerad miljö. ”Könsneutrala” strukturer i organisationer 

kan således verka direkt eller indirekt diskriminerande för kvinnor. Vanligast är 

diskriminering vid lönefrågor, vid tillsättning av tjänst samt att inte får förtjänad ära för utfört 

arbete. Diskrimineringen kommer oftast från manliga chefer men även folk utifrån kan ha en 

diskriminerande attityd till det kvinnliga ledarskapet. Det har dock visat sig att kvinnliga 

ledare upplever mindre diskriminering ju fler kvinnor det finns på samma nivå i 

organisationen. Att vara kvinna i en mansdominerad bransch kan även medföra så kallad 

positiv särbehandling. Som kvinna i minoritet finns en annan typ av synlighet som leder till en 

positiv uppmärksamhet menar vissa. Den positiva särbehandlingen har ofta sin utgångspunkt i 

en förvåning över den kompetens som kvinnan visat sig ha. Kompetensen är inte förväntad, 

varvid den upplevs som positiv (Wahl, 2003:241-259).  
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I Wahls avhandling framkommer att kvinnorna som upplevde denna typ av positiv 

särbehandling menade att det fanns fördelar med att vara kvinna därför att kvinnor är, och 

tillåts vara, annorlunda på olika vis. Exempel på detta är att kvinnor har en annan 

kommunikation, annan rationalitet och ett annat sätt att tänka. Kvinnor lyssnar, bryr sig och 

har en intuitiv förmåga vilket skapar en viss typ av kvinnligt ledarskap. Även avsaknad av 

prestige framhölls som en del av det annorlunda beteendet, vilket blev till ett ”kvinnligt” 

beteende i mansdominerade miljöer. Konstruktionen av det kvinnliga skapas även genom de 

förväntningar som finns på kvinnorna. Wahl skriver att det förväntas att kvinnor ska vara 

annorlunda vilket leder till en möjlighet för kvinnorna att vara det (Wahl et. al., 2001:116-

118).  

 

5.3 Kvinnliga ledarstrategier   
 

Gerd Lindgren har i sin doktorsavhandling Kamrater, kollegor och kvinnor, studerat 

könssegregeringsprocessen i två mansdominerade organisationer. Lindgren fann att en 

förutsättning för att könsmaktsystemet ska aktiveras är att kvinnorna i organisationen 

konkurrerar med männen på samma typer av arbeten. Hon beskriver könsmaktssystemet på en 

mellanmänsklig nivå genom de strategier kvinnor i mansdominerade miljöer använder sig av.  

 

Lindgren talar först och främst om den konformistiska strategin. Det är den strategi de flesta 

kvinnor använder sig av i början av sin karriär i en mansdominerad organisation. Strategin 

innebär att kvinnan, genom att framställa sig själv som undantag, framhåller sina likheter med 

majoriteten, det vill säga männen i organisationen. Strategin innebär således ett 

avståndstagande från andra kvinnor, detta för att sätta sig själv utanför könsmaktsystemet. 

Den konformistiska strategin bidrar till ett motverkande av ett kvinnligt kollektivsystem i 

organisationen, då den konformistiska kvinnan beter sig på ett typiskt manligt sätt.  Kvinnorna 

som använder denna strategi blir dock aldrig normgivande själva utan bekräftar bara att män 

är normen. Om kvinnorna istället skulle bibehålla de typiskt kvinnliga egenskaperna så skulle 

det möjliggöra att det kvinnliga sättet i en förlängning skulle bli normgivande. De flesta 

kvinnor lämnar konformiststrategin efter ett tag i organisationen eftersom den i längden blir 

ohållbar. Istället antar de någon form av avvikande strategi och detta är ett tecken på att 

könssegregeringsprocessen i könsmaktsystemet har aktiverats. Med avvikande strategier 
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försöker kvinnan skaffa sig ett utrymme i organisationen trots könsmaktsystemet. En av dessa 

strategier är att kvinnan, istället för att försöka ställa sig utanför könsmaktsystemet, försöker 

att acceptera det (Wahl, 2003:104-105). 

 

Även Anna Wahl m.fl. har skrivit om kvinnliga ledarstrategier. De beskriver kvinnliga 

ledarstrategier som kvinnors olika sätt att hantera och bemöta den organisatoriska 

könsordningen. Dessa strategier kan skifta över tiden och är situationsbestämda (Wahl et. al., 

2001:207). Wahl menar att kvinnor måsta förhålla sig till könsproblematiken för att behålla 

sin självkänsla intakt. Kvinnors strategier kan därmed även beskrivas som deras sätt att 

överbrygga gapet mellan könsstruktur och självkänsla. Wahl skriver vidare att kvinnor är i 

behov av en strategi för att övervinna avståndet mellan det faktum att kvinnan är det 

underordnade könet och behovet av en positiv kvinnoidentitet. Den kvinnliga ledaren måste 

trots underordning, diskriminering och minoritetssituation fungera i sin arbetssituation. Wahl 

delar upp de kvinnliga strategierna i följande fyra underkategorier; könsneutral strategi, det 

relativa synsättets strategi, omvärldsstrategi samt positiv strategi.  

 

Den könsneutrala strategin innebär ett oproblematiserande av kön. Kvinnor som har detta 

förhållningssätt anser att kön inte spelar någon roll och är därför skeptiska mot 

kvinnosatsningar.  De anser att det är män som behöver kunskap och som har makten att 

förändra, ledarutveckling för kvinnor framstår därför som obegripligt. Betydelsen av kön görs 

alltså osynligt och dolt, vilket leder till att gapet mellan mansdominans och kvinnans 

självkänsla försvinner.  

 

Det relativa synsättets strategi innebär att vad som är normalt ses som relativt. Kvinnorna blir 

synliga först när antalet kvinnor på arbetsplatsen är större än normalt. Det relativa synsättets 

strategi är således kopplat till antalet kvinnor och män.  

 

Omvärldsstrategin innebär att se hur fenomen går att hänföra till omvärlden och inte till den 

egna personen. Det handlar om att kunna se könsstrukturen som förklaring till diskriminering, 

brist på identitet och isolering. Omvärldens strukturer står som förklaring till underordningen 

och hotar därför inte självkänslan.  

 

Den positiva strategin innebär se fördelarna med att vara kvinna trots rådande mansdominans. 

Det handlar följaktligen om att utifrån situationen använda sig av det positiva med att vara 
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kvinna, vilket håller självkänslan intakt. Kvinnor med denna strategi synliggör enbart de 

positiva betydelserna av kön (Wahl, 2003:328-329).  

 

Wahls ovan beskrivna kvinnliga strategier kan jämföras med de strategier som Pia Höök 

skriver om i sin bok Stridspiloter i vida kjolar. Höök tar där upp Sheppards strategibegrepp 

blending in och claiming a rightful place. Den förstnämnda strategin innebär en form av 

anpassning och uppfattning om att kön inte spelar någon roll. Strategin påminner om, och kan 

därför jämföras med Wahls könsneutrala strategi. Blending in-strategin innebär en 

balansgång för den kvinnliga ledaren mellan att vara tillräckligt kvinnlig (så att kvinnan 

accepteras som kvinna) men samtidigt tillräckligt professionell i sin ledarroll.  

 

Den andra strategin, claiming a rightful place, innebär, liksom Wahls omvärldsstrategi, en 

kritisk hållning till mansdominansen. Kvinnor med denna strategi ifrågasätter könsordningen 

och tolkar könsmaktsystemets problematik strukturellt istället för individuellt. Kvinnor med 

denna strategi bryter således mot könsordningen vilket med stor sannolikhet orsakar motstånd 

i form av negativa omdömen om kvinnan ifråga. Kvinnor med denna strategi lägger dock 

ingen större vikt vid att få männen att känna sig bekväma i deras närvaro och de kan därför 

anklagas för att förneka sin kvinnlighet, vara manshatare eller lesbiska (Höök, 2001:36-39). 

 

5.4 Glastaket  
 

Teorin om glastaket kommer ursprungligen från Rosabeth Moss Kanter. Kanter menar att 

kvinnor har svårt att bli befordrade och avancera i organisationer som är mansdominerade. 

Avancemanget blir dessutom svårare ju högre upp i hierarkin kvinnan tar sig, menar Kanter. 

Enligt Wahl definieras ”glastaket” som ett osynligt tak, vilket hindrar kvinnor från att nå de 

högsta positionerna inom en organisation. Detta glastak är ett strukturellt hinder som kvinnor, 

just i egenskap av att de är kvinnor, stöter på, och inte ett individuellt hinder baserat på 

bristande personlig kompetens eller egenskaper. Glastaket finns alltid där, dock på olika 

nivåer inom olika organisationer. Vidare skriver Wahl att pressen på kvinnor i karriären är 

betydligt högre än hos männen. En högre chefsposition genererar press hos kvinnor utifrån 

arbetsuppgifterna, dock upplever även kvinnor två andra typer av press. Dels pressen att vara 

pionjär, att vara avvikande som kvinna inom en organisation, dels press skapad av ansvaret 

för familjelivet och livet utanför organisationen. Glastaket är således en benämning på den 

företeelse, vilken orsakar svårigheter för kvinnor att ta sig till de högre positionerna inom 
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organisationen. De kvinnor som lyckas ta sig igenom glastaket möts på andra sidan av en 

vägg av stereotyper och traditioner, vilket hindrar kvinnorna från att nå den absoluta 

toppositionen (Wahl, 2003:84). 

 

Erik Bihagen och Martina Ohls skriver i artikeln The glass ceiling – where is it?, om en studie 

de har gjort om kvinnors karriärmöjligheter. De har undersökt om svenska kvinnors 

karriärmöjligheter är mer begränsade än svenska mäns möjlighet till karriär. Studien syftar till 

att påvisa sambandet mellan hierarkiska nivåer samt skillnaden i kvinnors och mäns 

avancemang i karriären. Analysresultat från studien visar på att det främst är kvinnor i de 

lägre hierarkiska nivåerna möter de största hindren i sitt avancemang. Dessa hinder tenderar 

att minska ju högre upp kvinnorna tar sig i de hierarkiska nivåerna. Även då resultatet påvisar 

att det vanligen föreligger skillnad i de lägre hieratiska nivåerna mellan kvinnor och män, kan 

inte teorin om glastaket avfärdas helt desto högre upp i de hieratiska nivåer kvinnor tar sig 

(Bihagen & Ohls, 2006:20-48).      

 

Även Ronald Fagerfjäll har uppmärksammat problematiken kring glastaket. Fagerfjäll skriver 

i boken Så spräcker vi glastaket om en rad tänkbara förklaringar till att kvinnliga karriärister 

stöter i detta glastak. En förklaring på detta fenomen beror på de manliga attityderna. På en 

VD-post sitter det ofta en hårt arbetande manlig ekonom eller tekniker, med lång karriär och 

erfarenhet bakom sig. Fagerfjäll menar att kvinnan skiljer sig från denna norm och därmed 

avviker från en beprövad framgångsmodell. Den andra förklaringen ligger hos kvinnorna 

själva. Här sätter kvinnor stopp för sitt avancemang då det som utgör själva kärnan inom en 

organisation inte anses tillräckligt intressant. En tredje förklaring tar upp kvinnors 

arbetsdelning. Då kvinnor föder barn innebär det för de flesta frånvaro från arbetsplatsen, 

heltid eller deltid. Många kvinnor tar på sig huvudansvaret medan barnen är små medan andra 

kvinnor saknar stöd från sina makar (Fagerfjäll, 2003:29).  

 

6. Metod 

 
I nedanstående avsnitt presenterar vi det metodologiska tillvägagångssätt som använts i 

studien. I avsnittet ingår en beskrivning av urval, insamlingsmetod, den metodologiska 

ansatsen samt hur vi har genomfört studien. Slutligen beskrivs hur bearbetningen materialet 

har gått till.  
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6.1 Val av metod  
 

Det som främst styrde vårt val av metod var studiens syfte och frågeställning. Vid 

insamlandet av data finns det olika metoder och tillvägagångssätt. Genom att välja rätt metod 

till det problemområde som ska utforskas ökar möjligheten att resultatet ger en bättre och 

sannare uppfattning om det utforskade området. Metoden kan beskrivas som ett arbetsredskap 

genom vilket ny kunskap kan uppnås. Vanligtvis talas det om två olika metodologiska 

angreppssätt, kvalitativt och kvantitativt angreppssätt. Valet av angreppssätt är beroende av 

syftet och frågeställningen som ska besvaras.  

 

Då avsikten och målet med denna studie är att utforska ämnet på en bredare grund och få en 

mer djupgående förståelse av fenomenet har vi använt oss av den kvalitativa metoden. 

Ytterligare ett motiv bakom detta metodval är att avsikten med studien har varit att visa på en 

totalsituation och att genom den helhetsbild som framskrider öka förståelsen för ett socialt 

fenomen, nämligen kvinnliga ledares egenskaper och strategier i arbetet inom en 

mansdominerad bransch. Den kvalitativa metoden är även att föredra då vårt syfte är att fånga 

egenarten hos en enskild enhet (kvinnliga ledare) och deras speciella livssituation 

(ledaregenskaper och ledarstrategier). Vidare karaktäriseras den kvalitativa metoden av en 

ringa grad av formalisering samt en närhet mellan oss som forskaren och vår 

informationskälla. Detta styrker vårt val ytterligare då den kvantitativa metoden är mer 

formaliserad och strukturerad och avståndet mellan forskaren och informationskällan är stort 

(Holme & Solvang, 1997:11-14, 76-82).  

 

6.2 Datainsamlingsmetod  
 

Intervju och enkäter hör till de vanligaste insamlingsteknikerna. Den insamlingsmetod som vi 

ansåg lämpa sig bäst för att samla in primärdata till denna studie var intervju. Styrkan med 

den kvalitativa intervjun är att den liknar en vardaglig situation och ett vardagligt samtal. 

Intervjuer kan ske antingen genom personliga intervjuer eller i form av telefonintervju 

(Holme & Solvang, 1997:99, 173). I denna studie har intervjuerna varit personliga, vi har 

mött alla respondenter som medverkat i studien.  
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Den kvalitativa intervjun utgår från att vi från början inte vet vilka frågor som är viktiga eller 

betydelsefulla, den är således icke-standardiserad. Den icke-standardiserade ansatsen är 

utforskande, vilket kräver att vi anpassar, utvecklar och följer upp det som kan vara av vikt 

för studiens syfte. Under intervjutillfället gällde det att vi som intervjuare var uppmärksamma, 

fantasirika och vakna. De frågor som ställdes och de svar som gavs utvecklade i sin tur nya 

frågor och svar. Kvalitativa intervjuer är på det sättet oförutsägbara och under ett 

intervjutillfälle kan många överraskningar uppstå. Det var även viktigt att vi före 

intervjutillfället skaffade oss förkunskaper inom det ämnesområde som vi har undersökt. 

Denna förförståelse var en bra hjälp vid utformandet av syftet med studien. Förförståelsen 

kunde sedan användas under arbetets gång både under intervjutillfällena och vid tolkningen 

av resultaten. (Svensson & Starrin, 1996:56-60).  

 

I vår studie har vi valt att följa Steinar Kvales sju olika stadier av hur utformningen av en 

intervju kan se ut. Nedan följer en beskrivning av hur vi har gått tillväga genom att använda 

oss av dessa stadier. 

 

Vi började med att göra en tematisering (1), vilket innebär en formulering av studiens syfte. 

Inför varje intervju redogjorde vi för syftet med studien och gjorde en beskrivning av det 

aktuella ämnet. Vi klargjorde frågor om hur, vad och varför studien skulle genomföras. Med 

hänsyn till de etiska aspekterna planerades (2) och diskuterades därefter den kunskap som 

eftersträvades med studien. Enligt vår förarbetade intervjuguide (se bilaga 1) genomfördes 

sedan intervjuerna (3). Därefter transkriberade (4) vi intervjumaterialet från talspråk till 

skriftspråk. Intervjumaterialet analyserades (5) sedan och tolkades genom så kallad 

meningstolkning, vilket innebar att vi tolkade och undersökte intervjumaterialet ur vårt 

perspektiv. Verifiering (6) var det näst sista stadiet och innebar att vi fastställde 

intervjuresultatens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I det sista stadiet rapporterade 

(7) vi resultatet av undersökningen i en form som motsvarar de vetenskapliga kriterierna och 

en slutgiltig läsbar rapport framställdes (Holme & Solvang, 1997:85). 

 

6.2.1 Val av intervjupersoner  
 

Den verksamhet som vi har valt att studera är bensinbolagsbranschen. Den främsta 

anledningen till att just bensinbolagsbranschen har valts ut är att den i stor utsträckning har 

varit och är dominerad av män. Av den anledningen fann vi det intressant att se närmare på 
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kvinnligt ledarskap inom denna bransch. De respondenter som valdes ut till föreliggande 

studie är kvinnliga mellanchefer inom branschen. Urvalet har gjorts systematiskt utifrån de 

kriterier vi har för att uppnå syftet med studien. Urvalet har således inte varit slumpmässigt 

eller tillfälligt. För att få ett så stort informationsinnehåll som möjligt har vi haft spridning på 

våra respondenter med avseende på ålder, geografisk läge, utbildning och värderingar. 

Intervjupersonernas förmåga att uttrycka sig och deras villighet att delta är också viktiga 

faktorer som vi har haft i åtanke vid urvalstillfället. Informationsinnehållet kan även öka om 

intervjupersonerna antas ha rikligt med kunskaper inom ämnesområdet. Detta är en anledning 

till att just kvinnliga bensinsäljchefer valts ut. Vi hade en föraning om att kvinnor i denna 

bransch är positivt inställda till att bli intervjuade gällande kvinnligt ledarskap, eftersom de på 

så vis bidrar till ökad kunskap och förståelse för könssegregeringsdebatten (Holme & 

Solvang, 1997:101-104).  

 

6.2.2 Utformning av intervjufrågor 
 

Vid konstruerandet av en intervjuguide finns det olika grader av strukturering. En helt 

strukturerad intervju ger respondenten ett snävt svarsutrymme, medan en helt ostrukturerad 

intervju lämnar maximalt svarsutrymme. I vår studie valde vi att konstruera en halv-

strukturerad intervjuguide, vilket gav våra respondenter någorlunda fritt utrymme att besvara 

frågorna. När vi designade våra intervjufrågor hade vi i åtanke att ställa öppna frågor som 

inleddes med hur, vad eller varför. Detta för att respondenterna skulle kunna ge fria och 

adekvata svar (Svensson & Starrin 1996:62). Vidare strukturerades intervjuguiden genom att 

vi delade in den i tre teman; allmänna frågor, ledarrollen och avslutande frågor. Vid 

bearbetningen och analysen av intervjuerna valde vi att dela in ledarrollen i följande tre 

underteman; Kvinnliga ledaregenskaper, Kvinnliga ledarstrategier samt upplevda möjligheter 

och hinder inom en mansdominerad bransch. 

 

6.2.3 Genomförande 
 

Det tillvägagångssätt som vi använde för att finna åtta respondenter var att kontakta olika 

bensinbolags huvudkontor. Efter denna inledande kontakt stod det klart att studien skulle 

komma att genomföras på kvinnliga mellanchefer inom OKQ8. Vi tog därefter kontakt med 

den distriktschef som är verksam i Mellansverige. Vi framförde de urvalskriterier vi hade för 

studien och bad om hjälp med att hitta lämpliga respondenter utifrån dessa kriterier. Via 



24 
 

distriktschefen kunde vi få namn och stationstillhörighet på fyra av de respondenter som 

ansågs vara lämpliga för deltagande i studien. De resterande fyra respondenterna har vi själva 

sökt upp och kontaktat via telefon. Vid telefonkontakten presenterade vi vårt syfte med 

studien och frågade om deras intresse att medverka. Alla tillfrågade var positivt inställda till 

att delta och vi bad om att få återkomma för att boka in en lämplig intervjutid. På det sättet 

fick respondenterna tid på sig att hitta ett datum för intervju samt möjlighet att förbereda sig 

och fundera kring syftet med studien.  

 

Vid intervjutillfällena har vi befunnit oss på respektive respondents arbetsplats, med undantag 

av en intervju som har skett hemma hos Ida. Under intervjutillfällena har vi använt oss av 

diktafon som har spelat in samtalen, alla respondenter har först godkänt inspelningen. Genom 

att spela in samtalen har vi kunnat koncentrera oss på att lyssna aktivt och ställa de rätta 

frågorna utan att distrahera med att skriva. Vi är medvetna om att diktafonen kan bidra till 

nervositet hos respondenterna men vi övervägde ändå att spela in intervjuerna då fördelarna 

övervägde nackdelarna. Det inspelade materialet har omgående efter intervjuerna 

transkriberats.  

 

6.2.4 Bearbetning av intervju 
 

I den första bearbetningen av datamaterialet transkriberade vi alla intervjuer. Transkriberingen 

gjordes i direkt anslutning till intervjuerna. Genom att vi transkriberade materialet i direkt 

anslutning till intervjun fanns intervjuerna färska i minnet och blev därför mer objektivt 

behandlade. Vid transkriberingen påbörjades även analys av materialet. Det var en fördel att 

påbörja analysen när intervjun fanns färskt i minnet eftersom det skapade ett mer levande 

förhållande till materialet. Ytterligare en fördel med att analysera intervjun direkt var att våra 

idéer och tankar om andra möjliga tillvägagångssätt kunde uppdagas och noteras. Vid 

bearbetningen kunde vi se att vissa frågor skulle behöva formuleras om utifrån de nya 

aspekter som uppkom. Vi gjorde även teoretiska analyser och skrev ned spontana tankar och 

idéer som uppkom direkt efter intervjutillfället.  

 

Vid bearbetningen av intervjumaterialet delades tema två in i tre underteman; kvinnliga 

ledaregenskaper, kvinnliga ledarstrategier samt upplevda möjligheter och hinder. Detta för 

att tema två utgjorde huvuddelen av intervjufrågorna och därmed var ett stort område. Nästa 

steg i bearbetningsprocessen var att sammanställa materialet utifrån dessa tre underteman. På 
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det sättet kunde vi urskilja likheter och skillnader i respondenternas svar samt identifiera 

eventuell generaliserbarhet. Vi valde även ut relevanta citat ur de transkriberade intervjuerna, 

detta för att senare möjliggöra kopplingar mellan empirin och teorin.  

 

6.3 Förförståelse 
 

Enligt Gadamer är vi som forskare alltid påverkade av våra tidigare erfarenheter, även då vi 

med stor ansträngning försöker behålla vår objektivitet. Som forskare bör vi därför anta ett 

kritiskt förhållningssätt och vara medvetna om vad som kan ha påverkat oss från vår 

bakgrund. Om resultatet av studien inte genererat något nytt så kan en möjlig orsak vara att 

forskaren inte uppfyllt dessa kriterier.  

 

Den förförståelse vi hade inför denna studie byggde på flera olika områden. Dels på den teori 

och vetenskapssökning som vi införskaffat oss rörande studies syfte och frågeställning, dels 

på vår tidigare arbetslivserfarenhet av kvinnliga ledare. En annan grundläggande aspekt av vår 

förförståelse var att vi, i egenskap av att vi själva är kvinnor, vet om att det finns många 

strukturella hinder som försvårar kvinnors karriärmöjligheter. Genom erfarenheter, händelser 

och återkommande diskussioner gällande kvinnligt ledarskap har vår förförståelse utvecklats, 

förändrats och vuxit (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008:127-128). Då vår studie bygger på 

den hermeneutiska ansatsen har förförståelsen haft en stor betydelse vid tolkningen av data. 

Vi har kunnat använda oss av vår förförståelse för att förtydliga och utveckla det som 

framkommit under intervjutillfällena. 

 

6.4 Att tolka hermeneutiskt 
 

Hermeneutiken som vetenskapsteoretiskt synsätt handlar om att vi som forskare genom 

tolkning av texter försöker förstå respondenternas erfarenheter och livssituationer (Olsson & 

Sörensen, 2007:64). Hermeneutiken kan därför sägas vara dubbelt relevant för vår studie. 

Dels genom att den kastar ljus över dialogen som skapar våra intervjutexter som ska tolkas, 

dels genom att den klarlägger den process där vi tolkar intervjutexterna (Kvale, 1997:49). 

Hermeneutiken syftar till en förståelse av livsvärlden och den mänskliga existensens 

grundbetingelser. Hermeneutiken står för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en 

forskarroll som är öppen, ”subjektiv” och engagerad. Enligt det hermeneutiska synsättet kan 

vi förstå andra människor genom att tolka deras liv utifrån det talade och skrivna språket samt 



26 
 

genom deras livsyttringar. Att tolka hermeneutiskt innebär att vi använder oss av den tidigare 

nämnda förförståelsen. Förförståelsen är en tillgång vid tolkandet och förståelsen för 

forskningsobjektet. Hermeneutikern strävar efter ett holistiskt synsätt (Patel & Davidsson, 

2003:28-30). Ett sätt för hermeneutikern att uppnå det holistiska synsättet är genom den 

hermeneutiska cirkeln, vilken innebär en ständig växelverkan mellan delar och helhet. 

Förståelsen för delarna bestäms av textens helhetliga mening, vilka i sin tur kan förändra den 

ursprungliga meningen, som återigen kan komma att förändra meningen hos de enskilda 

delarna, och så vidare. Med andra ord får vi en fördjupad förståelse genom påbörjandet av 

processen och genom att vi växelvis fördjupar oss i både del och helhet (Kvale 1997:49-51).   

 

6.5 Tillförlitlighet  
 

För att beskriva tillförlitlighet används begreppen validitet och reliabilitet. Validitet handlar 

om huruvida forskaren mäter det som avses mätas och reliabilitet handlar om tillförlitligheten 

av mätinstrumentet. Validitet och reliabilitet syftar till att beskriva giltigheten och 

pålitligheten i forskningen. Vid kvalitativ forskning är svårt att värdera validitet och 

reliabilitet eftersom forskaren själv utgör mätinstrumentet. Det är därför mycket viktigt att 

forskningen görs så att det är möjligt för en utomstående att kritiskt granska 

tillvägagångssättet.  

 

För att öka tillförlitligheten i vår studie har vi beskrivit tillvägagångssättet så noggrant som 

möjligt och därmed underlättat för läsaren att kunna följa med i processen. Vi har även 

försökt att öka tillförlitligheten genom att systematiskt ifrågasätta vilka faktorer som skulle 

kunna leda till fel och brister. För att stärka validiteten i studien började vi med att diskutera 

och precisera syftet så noggrant som möjligt. Vi utformade sedan intervjufrågorna så att de 

överensstämde väl med syftet och frågeställningen. Ytterligare ett sätt att öka validiteten var 

att informera respondenterna om syftet med studien samt genom att vara så tydliga som 

möjligt under intervjutillfällena. På det sättet undvek vi att hamna utanför det ämne som vi 

avsåg att studera. Vi träffade även alla respondenter personligen och spelade in alla 

intervjuerna på band för att minimera risken missförstånd eller egna felaktiga tolkningar. 

Intervjuer genomfördes dessutom på respondenternas arbetsplatser, vilket troligtvis bidrog till 

att de kände sig avspända och kunde koncentrera sig bättre under intervjuerna (Kvale, 

1997:20ff). 
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6.6 Etiska riktlinjer 
 

Det finns vissa gränser för vår forsknings frihet, framförallt då forskningen bedrivs med 

människor som studieobjekt. Det finns ett grundläggande krav som vi måste ta hänsyn till 

gällande respondenternas enskilda skydd och integritet, det så kallade individskyddskravet. 

Utifrån detta grundläggande krav har fyra forskningsetiska principer formulerats; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Vi har tagit hänsyn till informationskravet genom att vi har informerat alla respondenter om 

studiens aktuella syfte. Vi har upplyst respondenterna om att deltagandet är frivilligt och att 

de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Vi har även tagit hänsyn till 

Samtyckeskravet eftersom att vi har upplyst respondenterna om deras egen rätt att bestämma 

över sin medverkan. Vidare har vi tagit hänsyn till konfidentialitetskravet då vi behandlat alla 

inhämtade uppgifter ytterst konfidentiellt, inga obehöriga har kunnat ta del av uppgifterna. 

Slutligen har vi tagit hänsyn till nyttjandekravet genom att vi inte har låtit de insamlade 

uppgifterna användas eller utlånas för andra icke-vetenskapliga syften eller kommersiellt bruk 

(www.vr.se).   
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7. Resultat 

 
I detta avsnitt presenterar vi de empiriska data som samlats in. För att du som läsare ska få 

en bild av respondenterna inleder vi avsnittet med en kort beskrivning av respondenternas 

huvudsakliga ansvarsområde och därefter görs en kort beskrivning av varje respondent. 

Slutligen presenteras en resultatredovisning utifrån intervjuerna.  

 

7.1 Presentation av respondenterna 
 

Alla de åtta respondenter som medverkar i denna studie har samma huvudsakliga 

ansvarsområde. Vi har därför valt att först beskriva de kvinnliga ledarnas ansvarsområde och 

därefter dela upp respondenterna för en kortare presentation. Följande beskrivning av 

säljchefens huvudsakliga ansvarsområde är en sammanställning av de åtta respondenternas 

egna redogörelser: 

  

Som säljchef har man det övergripande ansvaret över hela stationen. Säljchefen har 

personalansvar, miljöansvar och det ekonomiska ansvaret att se till att budgeten följs. 

Vidare ska säljchefen se till att personalen följer stationens uppsatta rutiner. I rollen som 

säljchef ingår även löneansvar, schemaläggning samt semesterplanering. Av 

respondenternas redogörelser framgår även att säljchefen bör fungera som vägledare och 

förebild för personalgruppen. 

 

Respondent 1  

Respondent 1 har varit verksam som säljchef inom bolaget sedan år 1981, varav i två och ett 

halvt år på nuvarande station. Hon var väldigt ung när hon började i branschen och är idag i 

medelåldern. Personalgruppen som hon leder består av mellan 10-12 anställda, beroende av 

säsong. Majoriteten av de anställda är kvinnor och enbart tre anställda är män. Respondent 1 

har fått interna chefsutbildningar via bolaget, både en affärsmannaskapsutbildning och en 

kortare utbildning för att arbeta som biträdande säljchef. Hon har inga ledarutbildningar 

utöver dessa. 
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Respondent 2  

Respondent 2 har varit verksam som säljchef inom bolaget sedan år 1994. På den station hon 

är verksam idag har hon arbetat sedan sex år tillbaka. Personalgruppen på den station som hon 

leder består av fem heltidsanställda och två deltidsanställda. Av dessa är enbart en man och 

resten kvinnor. Respondent 2 är i övre medelåldern och har tidigare drivit eget företag. Hon 

har inte gått några ledarutbildningar. 

 

Respondent 3  
Respondent 3 har varit verksam som säljchef inom bolaget sedan år 2000, men hon har arbetat 

inom bolaget sedan år 1989. Personalgruppen består av 12 anställda som har fast schema, 

heltid, deltid eller extra vid behov. Fem stycken är behovsanställda. Personalgruppen är 

överrepresenterad av kvinnor. Hon har genomgått de interna utbildningarna aspirantutbildning 

och platschefsutbildning, och hon har även extern utbildning inom företagsekonomi. 

Respondent 3 är i medelåldern. 

 

Respondent 4  

Respondent 4 har varit verksam som säljchef inom bolaget sedan år 1990. Personalgruppen 

består av mellan sju och åtta personer, där endast två av dem är heltidsanställda. De resterande 

är deltidsanställda. Majoriteten av de anställda är kvinnor, enbart en är man. Hon har 

genomgått interna utbildningar inom bolaget, en affärsmannautbildning samt enstaka kortare 

ledarskapsutbildningar. Respondent 4 är i yngre medelåldern. 

 

Respondent 5  
Respondent 5 har varit verksam som säljchef inom bolaget sedan år 1996. Personalgruppen 

som hon ansvarar över består av tio personer, där uppdelningen mellan kvinnor och män är 

jämnt fördelad. Hon har genomgått interna utbildningar som hon har fått genom bolaget, en 

platschefutbildning samt en affärsmannautbildning på ett och ett halvt år. Respondent 5 är i 

yngre medelåldern. 

 
Respondent 6  
Respondent 6 har varit verksam som säljchef inom bolaget sedan år 1992. Personalgruppen 

består av flest kvinnor och omfattar totalt 10 personer. Under åren har hon genomgått en hel 

del ledarutbildningar. Som blivande chef gick hon en intern aspirantutbildning samt en ettårig 

affärsmannautbildning. Respondent 6 är i medelåldern. 
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Respondent 7  

Respondent 7 har varit verksam som säljchef inom bolaget sedan år 1980. Den personalgrupp 

som hon leder består av sex heltidsanställda och sex deltidsanställda. Fördelningen mellan 

könen i personalgruppen är hälften kvinnor och hälften män. Hon har genomgått en extern 

utbildning inom bokföring. Hon har även interna utbildningar inom bolaget, såsom 

köpmannautbildning, rekryteringsutbildning samt andra interna utbildningar. Respondent 7 är 

i övre medelåldern. 

 

Respondent 8   

Respondent 8 har varit verksam som säljchef inom bolaget sedan år 2000. Personalgruppen 

som hon ansvarar över består av fyra heltidsarbetare. Personalgruppen består även av ett antal 

deltidsarbetare. Fördelningen mellan könen i personalgruppen är jämn, hälften kvinnor och 

hälften män. Hon har genomgått en extern ledarskapsutbildning. Hon har även genomgått en 

intern aspirantutbildning.  Respondent 8 är i yngre medelåldern. 

 

7.2 Intervjuresultat 
 

I följande avsnitt redovisas intervjumaterialet utifrån de tre underteman som ledarrollen är 

indelad i; kvinnliga ledaregenskaper, kvinnliga ledarstrategier samt upplevda möjligheter och 

hinder. Intervjuguidens första tema, allmänna frågor, behandlades under föregående rubrik 

(7.1) och kommer därför inte tas upp under denna rubrik. Det avslutande temat, Avslutande 

frågor, kommer inte heller att behandlas under denna rubrik eftersom det inte innehåller 

frågor som är av relevans för resultatet. Respondenternas resonemang förstärks genom att vi 

väljer ut relevanta citat ur intervjuerna. Genom att sammanställa materialet på detta sätt 

skapas en tydlig struktur och du som läsare får en mer levande upplevelse av intervjuerna.  

 

7.2.1 Kvinnliga ledaregenskaper 
 

Under denna rubrik behandlas kvinnliga ledaregenskaper, som motsvarar frågorna 9-13 i 

intervjuguiden. Dessa frågor rör de egenskaper som respondenterna anser sig besitta.  

 

Det finns vissa egenskaper som återkommer hos många respondenter.  En övervägande 

majoritet av respondenterna svarar att de är lyhörda, tydliga, motiverande, strukturerade, 

organiserade och har ett stort kontrollbehov. Kvinnorna menar att de har en stor förmåga att 
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lyssna på sina medarbetare samt att de är öppna för det medarbetarna säger eller tycker. 

Vidare tolkar vi att kvinnorna upplever sig själva som goda planerare och välorganiserade 

ledare. Tolkningen bygger i stor utsträckning på sättet kvinnorna beskriver sig själva samt vad 

kvinnorna väljer att beskriva. Flera av dem tar exempelvis upp att de har fullständig koll på 

allt som rör det administrativa, vilket framställer dem som välorganiserade. När vi ställde 

frågan om respondenten besitter de egenskaper som krävs för att arbeta som ledare, tog två av 

dem upp att de har ett motiverande arbetssätt. Respondent 7 uttrycker sig så här: 

 

Ledare kan man inte lära sig att vara utan det är man på det ena eller andra sättet. 

Sedan beror det ju på hur man är som ledare. Så chef kan man bli, men inte ledare. Alla 

har liksom inte den här förmågan att få folk att utföra saker, att motivera. 

 

Vidare framkommer av flera respondenter att de anser sig vara anpassningsbara. Kvinnorna 

använder sig av termer såsom flexibilitet och öppenhet när de berättar om sina 

ledaregenskaper. Utifrån dessa beskrivningar tolkar vi att respondenterna menar att de har en 

stor förmåga att anpassa sig efter sin personalgrupp. De kvinnliga respondenterna tycks mena 

att ledaren inte ska sätta sig över personalen i egenskap av att hon är chef. Denna 

ledaregenskap framkommer tydligt av respondent 8, som säger: 

 

Det som gör mig till en bra ledare och är mina starka egenskaper är att jag anpassar 

mig in i rollen att vara tillsammans med min personal, jag är inte någon som sätter mig 

utanför eller sätter mig över. Att vi är ett team allihop, då får de ett förtroende för mig 

samtidigt som de vet att om det är någonting som kräver lite mer så kommer de till mig 

och får den hjälp de behöver. 

 

Somliga respondenter uttrycker att de har ett mjukare sätt att leda än vad de anser att män har. 

De åsyftar då framförallt på att de har ett mjukare och mer empatiskt sätt att leda sin personal. 

Flera av kvinnorna menar att manliga ledare ofta ”pekar med hela handen”, går på mer och är 

framfusiga, vilket de anser att de som kvinnliga ledare inte är. På frågan om huruvida 

respondenterna anser att kvinnligt och manligt ledarskap skiljer sig åt svarade respondent 5 på 

följande sätt: 
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Vi har ett mjukare sätt att leda på än vad männen har. Vi kvinnor är lite mer ”jaha, vill 

du byta bort en fredagskväll…ja, men det förstår jag…” Men jag tror man har tillbaka 

det, att vara på det kvinnliga sättet alltså. 
 

Även respondent 4 menar att kvinnor har en mjukare ledarskapsstil. Hon säger: 

 

Vi kvinnor går mer på hjärtat, vi kör inte bara på. Vi har ett lite mer empatiskt 

ledarskap, vi är mer omhändertagande, mer ”ta-hand-om-stilen”. 

 

På frågan om respondenterna upplever högre eller lägre förväntningar på sig som ledare 

utifrån sin könstillhörighet, är majoriteten av respondenterna eniga om att de inte upplever 

vare sig högre eller lägre krav. Endast två av respondenterna tror att det finns andra 

förväntningar på dem utifrån deras könstillhörighet. En av dessa är respondent 6, som anser 

att förväntningarna på ett sätt är lägre på henne som kvinna i och med att det inte förväntas att 

kvinnor kan prestera lika bra som män. Hon tror dock att ju högre upp i hierarkin man 

kommer desto större prestationer krävs och därmed blir förväntningarna allt högre, oavsett 

kön. Även respondent 1 är inne på samma spår gällande förväntningarna utifrån 

könstillhörighet. Hon säger: 

 

Jag tror man har lägre förutfattade meningar, att kvinnan inte kommer klara det lika 

bra. Däremot tror jag att förväntningarna samtidigt är hårdare, det krävs att man som 

kvinna är minst lika bra eller nästan bättre. Inställningen är litegrann att kvinnor inte 

kan, jag tror att många har den inställningen. 

 
Däremot uttrycker flera av de respondenter som befinner sig i övre medelåldern att de tidigare 

upplevde högre förväntningar just på grund av sin könstillhörighet. De beskriver att såväl 

samhället som bolaget har genomgått stora förändringar under de senaste 10-20 åren. Som 

kvinnlig ledare under 1980-1990-talet var man inte lika accepterad som männen, menar de. 

Idag upplever de en mycket större acceptans och skillnaden i de tidigare ojämlika 

förväntningarna har kommit att minska betydligt. Respondent 4 uttrycker sig på följande sätt: 

 

Om man ser tillbaka till när jag började som säljchef, då var det mer ”jag vill prata 

med Han som har hand om macken”, och så kom jag ut, som kvinna, och då blev det lite 
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”är Du chef här?” Men den synen har ju verkligen förändrats, det kan jag säga som 

har varit med i så många år. Idag är det inte konstigt att det är en kvinnlig chef. Idag 

reagerar folk inte på samma sätt som då. 

 

7.2.2 Kvinnliga ledarstrategier 
 

Under denna rubrik behandlas kvinnliga ledarstrategier, som motsvarar frågorna 14-16 i 

intervjuguiden. Dessa frågor rör de strategier som Respondenterna använder sig av i sitt 

arbete som ledare.  

 

Majoriteten av respondenterna uttrycker att de inte använder sig av någon speciell strategi i 

sitt arbete. De flesta anser inte att de behöver någon särskild strategi utifrån att de är kvinnor 

inom en mansdominerad bransch. Under intervjuerna framkom dock att flera av kvinnorna 

använde sig av olika strategier i sitt arbete. På frågan om vilka strategier de har använt för att 

ta sig till den ledande positionen svarar några respondenter att de har haft som ambition att 

sträva framåt genom att visa framfötterna, visa att de verkligen kan sin sak och genom att vara 

motiverade. Några respondenter framhåller att det är viktigt att vara modig. Ofta behövs vassa 

armbågar och munläder säger de, och vi tolkar att de menar att man måste vara orädd för att 

misslyckas och våga tro på sig själv. Vi upplever att denna oräddhet är något som har tagit 

kvinnorna till den ledande position de innehar idag, något som förstärks genom respondent 5 

som säger följande: 

 

Det var det att jag var nyfiken på att lära mig allting. Jag tog frivilligt på mig mycket 

ansvar utöver mina huvudsakliga arbetsuppgifter som anställd, till exempel att 

fakturera och så. Sen när min chef skulle åka bort så sa jag bara att ”jag kan, det är 

inga problem”. 
 

Respondent 5 tror vidare att kvinnors strategier ofta är att visa att de verkligen kan. Hon tror 

att kvinnor i regel är mer försiktiga med att uttrycka sin kunskap innan de vet att de behärskar 

ett område. Detta antagande kan kopplas till respondent 8 som berättar att hennes bilistiska 

och tekniska kunskaper är en styrka och att det är hon som många gånger är den som hjälper 

kunder med bilistiska problem av olika slag. Respondent 8 formulerar sig på detta sätt: 
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Kunden kan ibland undra hur den ska kunna få hjälp av mig som är kvinna, men jag 

tycker att det är väldigt roligt med bilar och tekniska grejer så jag är den som oftast får 

gå ut och hjälpa till med att byta bilbatterier och sådana saker. Många blir väldigt 

förvånade för det har ju varit en mansdominerad arena det här. 

 
Den kvinnliga listen är en annan strategi som några av respondenterna tar upp under 

intervjuerna. Denna strategi tar sig uttryck i olika former hos respondenterna. De menar att de 

genom sin kvinnliga list får möjlighet uträtta saker. Genom att uttrycka sig på ett sätt, när de 

egentligen menar någonting annat, kan de få igenom vissa saker, anser de.   

 

Två av respondenterna berättar att de har ett kvinnligt nätverk med säljchefer som träffas en 

gång i månaden. Genom nätverket kan de stötta och hjälpa varandra i ledarrollen. De 

beskriver att de är en stark grupp tillsammans och har fått mycket beröm från högre chefer. 

De tror att nätverkandet är ett fenomen som kan kopplas till dem som kvinnor då kvinnor har 

lättare för att vara öppna med att de behöver hjälp. Respondent 5 säger: 

 

Man har alltid kunnat ringa varandra och få stöttning. Så tror jag inte att killar är, de 

skulle inte ta den hjälpen, för de kan ju redan allt. 

 

7.2.3 Upplevda hinder och möjligheter 
 

Under denna rubrik behandlas de hinder och möjligheter som respondenterna upplever med 

att vara kvinnlig ledare i en mansdominerad bransch.  Denna rubrik motsvarar frågorna 17-20 

i intervjuguiden.  

 

Flera av respondenterna tar upp problematiken med att inte bli tagen på allvar som ett hinder 

med att vara kvinna inom en mansdominerad bransch. Många uttrycker att de i egenskap av 

att vara kvinnor måste arbeta hårdare för att vinna samma respekt som en manlig chef 

automatiskt har. Några av respondenterna berättar att när de utför samma arbete som en 

manlig chef får de inte samma uppskattelse som mannen, utan uppskattelsen kommer först när 

kvinnan presterat dubbelt så mycket som hon egentligen behöver. Som kvinna krävs således 

mer arbete och högre prestationer menar några av kvinnorna. Den kunskap och kompetens 

kvinnorna besitter framhålls inte alltid, utan är något som måste bevisas. På frågan om det 
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finns några nackdelar med att vara kvinnlig chef inom en mansdominerad bransch 

framkommer detta tydligt när respondent 6 säger: 

 

Det är det här med att bli tagen på allvar. Dina idéer blir inte lika framtagna på en 

gång, utan man får lov att bevisa någonting innan det sätts i sjön. Man analyserar 

kvinnans idéer mycket mer än om det kom från en man. För om de kom från en man, 

skulle man kanske använda dem direkt. Då känner de andra männen igen sig i idéerna, 

för kvinnor har ett lite annat sätt att se på saker.  
 

 

Även respondent 4 tar upp denna problematik. Hon påtalar dock att detta var något som 

visade sig mer förr. Hon säger: 

 

Som kvinna var man tvungen att göra saker två gånger jämfört med en man som bara 

behövde göra det en gång. Om man skulle lägga fram någonting så kunde man få någon 

kommentar ”jaha, det var inte så konstigt att det gick bra för er, ni har ju alltid så korta 

kjolar på er station”. Det blev inte rejält på något sätt. Man blev inte lika respekterad 

som kvinna. Ibland när jag tänker tillbaka kan jag känna att jag borde anmält dem för 

diskriminering.  

 

Det framkommer under intervjuerna ytterligare ett hinder som kvinnliga ledare inom en 

mansdominerad bransch stöter på, nämligen att män gärna vill ha in jämlikar. Som kvinna är 

det svårare att få en ledande roll enbart tack vare kontakter, något som är fullt möjligt för en 

man. Detta tror respondenterna framträder extra tydligt inom en mansdominerad bransch. 

Respondent 6 tror att kvinnor har svårare att ta sig upp på högre positioner inom bolaget. Hon 

uttrycker sig på följande sätt: 

 

Både jämlika och högre chefer kan ha vissa problem med att man som kvinna avancerar 

inom bolaget. De kan tycka att man borde stanna på den position man har och inte ta 

sig längre upp. Även dina kvinnliga kollegor kan tycka så. Det blir en viss form av 

avundsjuka. 

 

Övervägande delen av respondenterna kan även se möjligheter med att vara kvinna inom en 

mansdominerad bransch. Flera av de äldre respondenterna kan se fler möjligheter idag, 
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jämfört med när de började som säljchefer. De kvinnliga anställda har ökat i antal och utgör 

idag mer än hälften av de anställda. En respondent menar att denna ökning av kvinnor inom 

bolaget har lett till att det är lättare att vara kvinnlig chef idag. En annan respondent uttrycker 

att det är väldigt roligt att få motbevisa att hon som kvinna klarar av jobbet. Vidare tar en 

annan respondent upp den kvinnliga intuitionen som en fördel i ledarskapet. Hon menar att 

man via den kvinnliga listen kan komma underifrån och ta sig fram. Begreppen kvinnlig 

intuition och kvinnlig list kan vi, i egenskap av att vi själva är kvinnor, tolka som en strategi 

för att ta sig framåt. Vår tolkning är att intuitionen och listen innebär att kvinnan anspelar på 

sin kvinnlighet för att få män att göra det hon vill. Resonemanget går delvis att koppla till 

respondent 2 som menar att man som kvinna har lättare att få igenom vissa krav. Hon 

formulerar sig på följande vis: 

 

Man har en liten fördel när man pratar med killarna på huvudkontoret. Man har lite 

lättare att få igenom sina krav. När man pratar med kollegor som är män visar det sig 

att de inte fått igenom samma saker som jag har. Frågan är om jag är påstridig på ett 

annat sätt, eller kvinnligt smart på ett annat sätt. Jag vet inte, särbehandling eller 

personlighet helt enkelt.  
 

En annan möjlighet som vissa respondenter har upplevt är den positiva särbehandling som 

förekommer utifrån att de är kvinnor. Respondenterna menar att detta både är positivt och 

negativt. Det positiva är att deras prestationer blir mer synliga och uppmärksammade eftersom 

de är i minoritet bland säljcheferna. Ofta förväntas det inte att kvinnor kan prestera lika bra 

som män, menar de. Det negativa är att män, både inom och utanför bolaget, inte respekterar 

och behandlar kvinnliga ledare på samma sätt som manliga ledare. 

 

8. Analys 

 
I detta avsnitt analyseras de resultat vi kommit fram till. Vi kopplar den genomförda empirin 

till berörd teori. Analysen görs utifrån studiens tre underteman och ligger till grund för det 

avslutande resonemanget som kommer att redovisas i nästa avsnitt. 

 

Vi vill inledningsvis tydliggöra innebörden av de begrepp som analysen görs utifrån. 

Begreppet egenskaper definierar vi som de karaktärsdrag kvinnorna anser sig besitta och som 
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de anser att de använder i sitt sätt att leda. Med begreppet strategi avser vi det 

tillvägagångssätt kvinnorna använder sig av i sin ledande position. Möjligheter och hinder 

innebär de eventuella problem eller potentialer kvinnorna stöter på i sin roll som kvinnlig 

ledare inom en mansdominerad bransch.  

 
8.1 Kvinnliga ledaregenskaper 
 

I resultatet framkom att en övervägande majoritet av respondenterna besitter många av de 

typiskt kvinnliga ledaregenskaperna. Respondent 1, 3, 4 och 5 betonar att de har en ”mjuk” 

ledarskapsstil. De anser att deras sätt att leda karaktäriseras av bland annat lyhördhet, 

tydlighet, struktur, empati och omhändertagande. Detta överensstämmer väl med Pounder och 

Coleman’s forskning om kvinnliga ledaregenskaper. Pounder och Coleman menar att 

kvinnliga ledare har en större förmåga till samverkan och samarbete med sina underställda, 

vilket grundar sig i deras empatiska förmåga. Pounder och Coleman skriver vidare att dessa 

egenskaper är insocialiserade redan från tidig ålder, kvinnor lär sig att handla i linje med 

samhällets normativa föreställning om kvinnor (Pounder & Coleman, 2002:124). Här kan vi 

även relatera de kvinnliga ledaregenskaperna enligt Malténs egenskapsteori. Då 

organisationer skall tillsätta ledare eftersöks dessa utifrån specifika personlighetsprofiler där 

egenskaper som förknippas med ett kvinnligt ledarskap framträder. Dessa specifika 

egenskaper som bedöms som kvinnliga beskriver Maltén som samarbetsförmåga, 

kommunikationsförmåga, motivationsförmåga samt kreativitet (Maltén, 2000:25ff). Även 

Dahlbom-Halls resonemang går att koppla till kvinnornas ledaregenskaper. Dahlbom-Hall 

menar att de kvinnor som blir ledare har sin första förebild i sin mor, vilket leder till att hon 

tar efter moderns sätt att vara. Av de respondenter som vi har intervjuat framkommer det att 

de besitter typiskt kvinnliga egenskaper såsom empati, lyhördhet, samarbetsförmåga samt ett 

mjukt ledarsätt. Ett antagande är att dessa kvinnor har tagit efter sina mödrar som med stor 

sannolikhet har haft dessa egenskaper under den tid som våra respondenter vuxit upp. 

Dahlbom-Hall menar vidare att kvinnliga ledare ofta har starka kvinnor i släkten vilket har 

fört dem till den ledande positionen. Vi har vi visserligen inte någon vetskap om huruvida 

våra respondenter har starka kvinnor i släkten, men utifrån respondenternas berättelser kunde 

vi utläsa att detta med stor sannolikhet stämmer. Flera av respondenterna menade exempelvis 

att det var tillfredsställande att få motbevisa mäns uppfattning om att kvinnor inte kan leda 

lika bra som män. Detta tyder på en stor styrka och gott självförtroende hos kvinnorna. 
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Respondenterna beskriver vidare att de upplever en viss grad av undervärdering i ledarskapet 

utifrån sin könstillhörighet. I egenskap av att de är kvinnor förväntas de inte kunna prestera 

lika bra som sina manliga kollegor, menar flera av respondenterna. Detta kan kopplas till 

Hirdmans genussystemprincip om att det är männen som utgör normen i samhället. Av den 

orsaken att männen utgör den samhälleliga normen så har de fått ett tolkningsföreträde i 

definitionen av ledarskap. Det manliga tolkningsföreträdet försvårar därför kvinnligt 

ledarskap. Hirdman menar vidare att kvinnor inte har tillgång till samma arenor som männen 

samt att de anvisas till andra yrken, platser och tillskrivs andra egenskaper. Vår tolkning av 

Hirdmans resonemang är att kvinnor har svårare att ta sig in på ledarskapsarenan, i synnerhet 

en arena som är mansdominerad. Hirdmans andra genussystemprincip, isärhållande av könen, 

är också en bidragande orsak till att kvinnor inte anses passa in i ledarskapsrollen. Respondent 

2 och 7, som har varit verksamma som ledare sedan 1980-talet, påtalade att de i början av sin 

karriär upplevt denna problematik. Dock menar de att detta motstånd inte är lika påtagligt 

idag som det var när de började sin karriär. Vad gäller denna problematik kan vi följaktligen 

se ett tydligt samband mellan respondenternas ålder och deras svar. De respondenter som är i 

övre medelåldern kan se och påtala att branschen har genomgått stora förändringar i synen på 

kvinnligt ledarskap. De upplever att det är lättare att vara kvinnlig ledare idag (Hirdman, 

1988:51-52) 

 

Vi kan även koppla flera av respondenternas svar till Hirdmans kategoriseringsprincip. 

Principen vilar på genussystemteorin och innebär att vi har en tendens att kategorisera 

människor utifrån deras olika egenskaper. Könstillhörigheten är en av dessa egenskaper som 

ofta leder till kategorisering. Utifrån det biologiska könet förväntas ett visst beteende, attribut 

eller aktivitet. En kvinna förväntas utföra vissa saker, vara på ett speciellt sätt och ha vissa 

specifika egenskaper. Utifrån denna kategoriseringsprincip förväntas inte kvinnor vara ledare. 

Detta framkommer tydligt av respondent 4 och 5, som menar att omgivningen ofta utgår från 

att chefen är en man. Ofta stöter de på kunder som förvånas över att säljchefen är en kvinna 

och inte en man. Denna attityd härleder vi till den rådande maktobalansen som råder mellan 

kvinnor och män (Hirdman, 1990:77). De tar dock inte upp detta som ett stort hinder, utan 

menar snarare att det kan vara tillfredsställande att få motbevisa dessa osanna uppfattningar. 

Även respondenternas upplevelse av att de måste arbeta hårdare för att vinna samma respekt 

som en man kan kopplas till Hirdmans kategoriseringsprincip. Då kvinnor inte förväntas vara 

ledare krävs ett ständigt kunskapsbevisande för att bli accepterad. Denna problematik tog 

några av respondenterna upp som ett hinder med att vara kvinnlig ledare.  
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8.2 Kvinnliga ledarstrategier 
 

Trots att flera av respondenterna inte anser sig använda några specifika strategier i sitt 

ledarskap så har vi, utifrån vår tolkning, kunnat sammankoppla respondenternas svar med de 

strategier som beskrevs i den tidigare forskningen. I många fall tolkar vi att en och samma 

respondent använder sig av flera olika strategier, varpå vi har valt att inte enbart urskilja en 

strategi för varje respondent, utan några av respondenterna återkommer i flera strategier. 

 

De strategier som framträder hos flest respondenter är den positiva strategin och 

omvärldsstrategin. Vår tolkning är att respondent 2, 3, 5 och 6 använder sig av den positiva 

strategin då de uttryckligen säger att det finns fördelar med att vara kvinnlig ledare i en 

mansdominerad bransch. Några av fördelarna är att de som kvinnor har lättare att få igenom 

vissa krav och att den kvinnliga listen och intuitionen går att applicera på männen. Vi tolkar 

att denna upplevda fördel har att göra med att män har ett maktövertag då de ser sig själva 

som det starkare könet och vill därmed hjälpa den ”svagare” kvinnan. Troligtvis finns någon 

form av baktanke från de män som ger kvinnor fördel i olika situationer. Respondent 5 menar 

även att det är positivt att tillhöra en kvinnlig minoritet vid olika evenemang som bolaget 

anordnar. Med glimten i ögat säger hon: ”Man får dansa mycket på tillställningar”  

 

Respondent 1, 4 och 6 kan vi koppla samman med omvärldsstrategin och claiming a rightful 

place, då de härleder diskriminering och undervärdering till omvärldens könsstruktur och inte 

till sig själva som kvinnliga ledare. De är kritiska till mansdominansen vilket i vissa fall har 

fått till följd att de känt sig diskriminerade. Respondent 4 beskriver att hon tidigare inte känt 

sig respekterad som kvinnlig ledare. När hon tidigare lyckades prestera bra skildrades hennes 

prestationer på ett negativt sätt och hon fick utstå negativa kommentarer från männen. Även 

respondent 6 har känt av motstånd utifrån sin könstillhörighet. Hon berättar att de manliga 

anställda var fientligt inställda till henne när hon blev tillsatt som säljchef på den station hon 

arbetar idag. Hon använde sig då av strategin claiming a rightful place. Hon la inte någon 

större vikt vid den fientliga inställningen och tog inte anklagelserna personligt, utan förstod 

att inställningen beror på yttre strukturella omständigheter, såsom diskriminering eller annan 

form av särbehandling. Respondent 6 menar att händelsen bidrog till att hon kände sig sporrad 

och försökte inte på något sätt få männen att känna sig bekväma, vilket ligger helt i linje med 

strategin claiming a rightful place (Wahl, 2003:328-329; Höök, 2001:36-39). 
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Vi tolkar att två av respondenterna använder den könsneutrala strategin och blending in-

strategin. Respondent 7 och 8 problematiserar inte könsaspekten och menar att kön inte har 

någon betydelse i deras arbete. De upplever inte att de är särbehandlade eller har svårare att ta 

sig fram på grund av att de är kvinnor. Istället svarar de på flera av våra frågor att det är 

personligheten som avgör, inte huruvida de är kvinna eller man. Vår uppfattning är att dessa 

respondenter försöker balansera i rollen som ledare genom att vara tillräckligt kvinnliga men 

samtidigt tillräckligt professionella som ledare för att bli accepterade. Detta kan kopplas till 

Wahls beskrivning av den könsneutrala strategin och till Hööks beskrivning av blending in-

strategin (Wahl, 2003:328-329; Höök, 2001:36-39). 

 

En annan strategi som vi kan härleda två av respondenterna till är den konformistiska 

strategin. Strategin innebär att den kvinnliga ledaren framhåller sina likheter med majoriteten, 

som oftast består av män (Wahl, 2003:104-105). Respondent 3 och 8 kan sägas använda 

denna strategi då de sätter sig själva utanför könsmaktsystemet och istället framhåller sina 

likheter med männen. Vi anser att respondent 8 accepterar könsmaktsystemet eftersom hon 

likställer sig själv med den manliga normen och därmed gör sig själv till ett kvinnligt 

undantag i bolaget. 

 

Slutligen tolkar vi att en av respondenterna använder det relativa synsättets strategi (Wahl, 

2003: 328-329).  Det framkommer tydligt när respondent 5 berättar om det tidigare nämnda 

kvinnliga säljchefsnätverk som hon ingår i. Strategin innebär att den kvinnliga ledaren blir 

synlig när antalet kvinnor är större än normalt. Vi tolkar att respondent 5 känner ett stort stöd 

och upplever en mindre grad av minoritetskänsla i och med deltagandet i det kvinnliga 

nätverket. På det sättet kan deltagandet kopplas till det relativa synsättets strategi. 

 

8.3 Upplevda hinder och möjligheter  
 

Majoriteten av respondenterna upplever att det finns hinder i ledarskapet i egenskap av att de 

är kvinnor. Respondent 1, 3, 5, 6, 7 och 8 belyser flera olika svårigheter med att vara kvinna i 

en mansdominerad bransch. Den största nackdelen är att inte bli tagen på allvar som kvinna. 

Detta har med stor sannolikhet att göra med det stereotypa könstänkandet. Trots att 

organisationer har börjat problematisera detta faktum så anses fortfarande mannen vara 
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normen för hur ledarskapet ska definieras och utföras. Detta resonemang kan kopplas till 

Hirdmans teori om genussystem (Hirdman, 1988:51-52) och kan troligtvis stå som förklaring 

till många av de upplevda hindren som kvinnorna beskriver. Exempelvis menar Respondent 4 

att hon som kvinna måste prestera dubbelt så bra som en man för att få samma respekt. Vår 

tolkning är att detta beror på att kvinnor i regel använder sig av andra metoder och 

tillvägagångssätt i sitt ledarskap, vilket möts av skepticism från männen. Orsaken till detta är 

sannolikt att männen inte känner igen sig i det kvinnliga sättet och det uppstår en rädsla när 

den manliga normen blir ifrågasatt. Det kan även handla om att männen är rädda att förlora 

makt. Vi tror att männen ogärna delar med sig av makten då makten innebär fördelar.  

 

Denna ovannämnda rädsla hos männen kan kopplas till teorin om glastaket. Denna teori ses 

som ett strukturellt hinder vilket försvårar kvinnors avancemang inom organisationen. 

Respondenterna uttrycker flera av de aspekter som tas upp i teorin om glastaket. Vi tolkar att 

respondent 6 tar upp många teorins centrala innebörder. Hon menar att män inte uppskattar att 

kvinnor avancerar. ”Hit men inte längre”, är ett uttryck som respondent 6 använder sig av när 

hon förklarar vilka svårigheter hon upplever som kvinna i en mansdominerad bransch. Vår 

tolkning kring detta strukturella hinder kvinnor stöter på är att det troligtvis beror på att 

kvinnor avviker från den manliga ledaren som norm. Vi misstänker även att glastaket är mer 

påtagligt för kvinnor i mansdominerade arbetsmiljöer, exempelvis som i detta fall, 

drivmedelsbranschen. Ett sätt att uttrycka det skulle kunna vara att det är lägre i tak i en 

mansdominerad bransch. Kvinnor i denna bransch stöter därmed både lättare och snabbare i 

detta glastak. 

 

I resultatet framkommer att flera av respondenterna anser att det finns positiva aspekter med 

att vara kvinna i en mansdominerad bransch. Respondent 1, 2, 3, 6 och 8 beskriver att det 

finns flera fördelar med att vara kvinna inom branschen. Vår reflektion är att det troligen 

beror på att könsproblematiken inom organisationer har kommit att hamna i fokus under 

senare år. I och med att kön diskuteras och debatteras lyfts de kvinnliga ledaregenskaperna 

fram som viktiga vid organisatoriska förändringar. I moderna organisationer eftersöks kvinnor 

i egenskap av att de anses vara mjuka, kommunikativa, lyhörda och omhändertagande i sitt 

ledarskap (Alvesson & Due Billing, 1999:15ff). Eftersom dessa egenskaper eftersöks i större 

utsträckning har troligtvis fler kvinnor möjlighet att ta sig till de högre positionerna inom 

organisationer. Respondent 2 förstärker detta resonemang då hon menar att ökningen av 
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kvinnor inom bolaget har lett till att hon anser att det är lättare att vara kvinnlig ledare idag 

jämfört med tidigare  

 

Ytterligare en möjlig orsak till att respondenterna upplever att det finns möjligheter med att 

vara kvinna i en mansdominerad bransch, är det Wahl benämner som positiv särbehandling.1 

Flera respondenter menar att de som kvinnor tillåts leda på ett annorlunda sätt jämfört med 

den stereotypa manliga normen av ledarskap. Wahl menar att det förväntas att kvinnor ska 

vara på ett annorlunda vis än den traditionella manliga ledaren. Enligt Wahls resonemang blir 

det möjligt för kvinnor att mer fritt välja hur de vill vara ledare (Wahl, 2003:241-259). Vi 

tolkar att respondenterna upplever en form av befrielsekänsla med att kunna leda på sitt eget 

vis, att det inte förväntas av dem att de ska anamma en redan färdig (manlig) modell på hur 

ledarskapet ska utföras. Några av respondenterna menar vidare att de uppmärksammas på ett 

positivt sätt då de som kvinnor i minoritet blir synliga på ett annat sätt. Wahl beskriver att 

denna positiva särbehandling ofta har sin utgångspunkt i att det inte förväntas att kvinnor 

besitter den kompetens och den kunskap de uppvisar. Respondent 5 säger uttryckligen att 

flera av männen inom branschen har blivit förvånade över hennes kompetens eftersom hon 

inte förväntas kunna prestera lika bra som kvinna. 

 

9. Slutsats 

 
I nedanstående avsnitt presenteras de slutsatser vi dragit utifrån studiens resultat. Vi inleder 

avsnittet med att återkoppla studiens syfte och frågeställning med de resultat vi kommit fram 

till. Därefter tar vi upp kritik till oss själva och avslutningsvis ger vi förslag på vidare 

forskning inom ämnet. 

 

 

9.1 Slutsats 

 

Då vi inledningsvis i denna studie gjorde antaganden om att den undersökta branschen till stor 

del är mansdominerad, har vi fått ändra uppfattning under resans gång. Det framgår att 

                                                            
1 Med positiv särbehandling menar Wahl att kvinnor i minoritet blir synliga vilket leder till en positiv 
uppmärksamhet. Den positiva särbehandlingen har ofta sin utgångspunkt i en förvåning över den kompetens som 
kvinnan visat sig ha. Kompetensen är inte förväntad, varvid den upplevs som positiv. 
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bolaget i det totala antalet anställda har en relativt jämn fördelning mellan könen. Däremot är 

könsfördelningen mellan säljcheferna fortfarande ojämn där enbart 25 procent består av 

kvinnor.  Antalet kvinnor på dessa positioner har dock ökat under senare år. Vad det beror på 

tror vi har att göra med att kvinnor inte ser en ledande position som något onåbart. Vi tror inte 

att kvinnor i dagens samhälle räds att åta sig ledarroller, då inte längre finns en uppfattning 

om att enbart män kan inneha dessa positioner.  

 

Vi anser att det tydligt framkommer av vår studie att det föreligger både hinder och 

möjligheter för de kvinnor som vi har undersökt. Majoriteten av kvinnorna lyfte fram både 

organisatoriska och strukturella faktorer som hindrar dem i sitt ledarskap. Dessa hinder 

överensstämmer väl med de teorier inom kvinnligt ledarskap som vi tagit upp i studien. I den 

teoretiska referensramen presenterades flera av de hinder och svårigheter som kvinnor inom 

mansdominerade organisationer stöter på. Att mannen fortfarande ses som normen för 

ledarskap är ett av de hinder som framkommer i såväl teorierna som hos de intervjuade 

kvinnorna. Ett annat hinder är det glastak som kvinnor begränsas av i hierarkiska 

organisationer. Vi tolkar att vissa av respondenterna upplevt detta glastak som ett hinder i sin 

kvinnliga ledarroll. Andra ansåg att det inte fanns några som helst hinder eller tak som 

begränsade dem utifrån att de var kvinnor. Vi kan se att de kvinnor som hade ett könsneutralt 

synsätt inte upplevde hinder som kan kopplas till glastaksteorin. Däremot tolkar vi att de 

kvinnor som hade ett omvärldsstrategiskt synsätt i större utsträckning upplevt hinder som kan 

kopplas till teorin om glastaket. Vi har även uppmärksammat att det föreligger en viss 

distinktion mellan respondenterna med avseende ålder och problematiseringen av kön i 

organisationen. Det framkommer att flera av de yngre respondenterna problematiserar och 

förstår könsaspekten inom organisationen i en betydligt större utsträckning än de äldre 

respondenterna. Att kvinnor i allt större utsträckning problematiserar könsaspekten anser vi 

bidrar till ett förhållningssätt som innebär att de inte accepterar särbehandling samt att de inte 

låter sig slås ner personligen av diskriminerande yttranden eller handlingar. Denna förståelse 

anser vi är en av de viktigaste förutsättningarna då en ökad medvetenhet kan påverka 

förändringsprocessen kring synen på kön, både på en organisatorisk som samhällelig nivå. Vi 

tror att denna åldersmässiga distinktion kan förklaras dels genom att de yngre respondenterna 

vuxit upp i ett samhälle med en mer öppen könsdebatt, dels genom att den yngre kategorin 

respondenter har vuxit upp med föreställningen att chefsyrket inte är enbart en manlig 

konstruktion.  

 



44 
 

Denna samhälleliga och organisatoriska förändrade syn på ledarskap har möjliggjort för 

kvinnor att träda in en arena som sedan lång tid tillbaka dominerats av män. Vi tror att det 

faktum att kvinnor utbildar sig i allt större utsträckning är den största bidragande orsaken till 

att kvinnor når högre positioner i arbetslivet. Förändringsprocessen kan även ha lett till att 

kvinnliga egenskaper inte bara accepteras, utan även eftersöks i dagens moderna 

organisationer. Det framgår av studien att kvinnor tenderar att anamma en mjukare ledarstil, 

vilket alltmer ses som en tillgång. Organisationer eftersöker därmed i allt större utsträckning 

kvalitéer som kan härledas till ett kvinnligt sätt att leda. Kommunikation, empati och 

samarbete är grundläggande faktorer som vi tror är de främsta kvinnliga egenskaper som 

uppmärksammas och eftersöks. Kvinnorna som medverkat i denna studie tog upp att dessa 

egenskaper var en möjlighet och en stor fördel för dem inom branschen. Vår tolkning är att de 

kvinnor som använde den positiva strategin kunde se fler möjligheter med att vara kvinnliga 

ledare inom en mansdominerad bransch. Detta i och med att de belyste fördelarna framför 

nackdelarna med att vara kvinna i branschen. 

 

Vi har genom denna studie kommit fram till att kvinnliga ledare än idag upplever och möter 

svårigheter i sitt ledarskap, svårigheter som våra respondenter kan bekräfta. Dock ser vi att de 

förändringar som sker bidrar till en positiv utveckling för kvinnor. De typiskt kvinnliga 

egenskaper som framkommer i både litteraturen och hos de kvinnor som vi har intervjuat är 

kvaliteter som vi tror kommer att bli alltmer eftertraktade och högre värderade i framtidens 

organisationer. 

 

9.2 Kritik 

 

Den kritik vi kan rikta mot den litteratur som finns med i studien är att den till största del är 

skriven av kvinnliga forskare. Detta anser vi kan vara en nackdel då det finns en risk för att 

problemområdet framställs ur ett kvinnligt perspektiv. Det hade varit en fördel om vi hade 

valt mer litteratur av manliga författare. Vidare kan vi kritisera vår studies teoretiska 

framställning utifrån att den bygger på relativt få författares teorier. Detta medför en snäv 

referensram och den objektiva framställningen begränsas. Ytterligare kritik att lyfta fram är 

att den tidigare forskningen bygger på amerikanska undersökningar, vilket inte nödvändigtvis 

överensstämmer med kvinnligt ledarskap i Sverige.  
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Vi kan även kritisera vår metod utifrån följande punkter. I efterhand kan vi se att det hade 

varit en fördel att genomföra en pilotstudie. På det sättet skulle vi kunnat få en uppfattning om 

huruvida vår intervjuguide var relevant samt att vi skulle haft möjlighet att revidera 

intervjufrågorna inför kommande intervjuer. Vid en förstudie skulle vi även få möjlighet att få 

utvecklas i rollen som intervjuare. Vi upptäckte att vi under de sista intervjuerna som 

genomfördes presterade bättre eftersom vi vuxit in i rollen som intervjuare. Vidare kan vi 

kritisera att vi inte skickade ut intervjuguiden till respondenterna innan intervjutillfällena. 

Detta medförde att respondenterna inte kunde förbereda sig på ett optimalt sätt. Vi kan även 

komma med kritik till oss själva gällande att vi inte inledningsvis under intervjutillfällena mer 

ingående beskrev studiens syfte. Vi har i efterhand upptäckt att vissa förekommande begrepp 

hade kunnat förtydligas mer samt att respondenterna borde fått mer tid avsatt för frågor. Detta 

upptäckte vi dock och valde därför att avsätta cirka tio minuter innan varje intervju för att mer 

utförligt förklara studiens syfte och svara på eventuella frågor.  

 

Trots dessa brister anser vi att vi att studiens frågeställningar blivit väl besvarade samt att 

studien har bidragit till ökad kunskap och förståelse kring ämnet kvinnligt ledarskap. 
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9.3 Vidare forskning 

 

Under arbetet med denna studie har det uppkommit många tankar och idéer kring andra 

intressanta frågeställningar som skulle kunna utvecklas till vidare forskning inom området 

kvinnligt ledarskap. Några av dessa idéer är: 

 

- Att jämföra kvinnliga ledarstrategier i mansdominerade arbetsmiljöer med manliga 

ledarstrategier i kvinnodominerade arbetsmiljöer. 

- Om kvinnors ledaregenskaper ändras i takt med ju högre upp i hierarkin hon tar sig i 

organisationen.  

- Finns det ett tak som motsvarar glastaket för män inom kvinnodominerade 

arbetsmiljöer? 

- Att titta på hur utbildningsfaktorer påverkar kvinnors avancemang inom 

organisationer. 
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BILAGA 2 
 
Intervjuguide 
 

Allmänna frågor 
 

1. Går det bra att vi spelar in intervjun?  

2. Vill du vara anonym i studien? 

3. Hur länge har du varit verksam som ledare/chef?  

4. Ålder? 

5. Hur stor är personalgruppen du leder? 

6. Hur många av dina anställda är kvinnor respektive män? Din chef? De andra 

mellancheferna som har samma position som du? 

7. Vilket är ditt huvudsakliga ansvarsområde? 

8. Vad har du för utbildning? Inom personalansvar? 

 

Ledarrollen 
 

9. Vad är en bra ledare för dig?  

10. Vilka egenskaper krävs för att vara ledare på din arbetsplats? 

11. Anser du att du besitter de egenskaper som krävs för att arbeta som ledare? Kan du 

beskriva dessa egenskaper?  

12. Tror du att det finns högre/lägre förväntningar på dig som ledare i egenskap av att du 

är kvinna? Varför och hur tar det sig uttryck? 

13. Vilka egenskaper tror du är viktiga att ha som kvinnlig ledare på en mansdominerad 

arena?  

14. Vilka strategier anser du att du har använt dig av för att nå den position du har idag?  

15. Vilka strategier arbetar du efter i ditt dagliga arbete som ledare? 

16. Hur tror du att man som kvinna kan göra för att lyckas i en mansdominerad bransch? 

17. Hur upplever du din roll som kvinnlig ledare inom en mansdominerande arena?  

18. Har du någon gång känt av motstånd från män pga av din ledande position? 

19. Finns det några fördelar med att vara kvinnlig ledare inom en mansdominerad 

bransch? I så fall vilka?  



 
 

20. Finns det några nackdelar med att vara kvinnlig ledare inom en mansdominerad 

bransch? I så fall vilka? 

 

Avslutande frågor 
 

21. Finns det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? Får vi åter komma om det i 

efterhand uppkommer fler frågor? 

22. Vill du ha möjlighet att godkänna det vi skrivit innan det lämnas in? 

23. Vill du ha en kopia av studien när den är färdig?  

 

 

 


