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Jag vill rikta ett varmt tack speciellt till Virpi Riekkinen. Jag vill också tacka min handledare 

Birgitta Schwartz för de råd och värdefulla synpunkter hon har gett mig under arbetets gång.  
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Författare: Tea Korkeakunnas 

Handledare: Docent Birgitta Schwartz 

Titel: Kvinnors sätt att leda – berättelser från fyra finska kvinnor i ledande positioner  

Problem: Kvinnorna utgör minoritet i styrelser och chefpositioner, framför allt inom den privata 

sektorn. De möter andra hinder på deras karriärer än män. Kvinnorna har svårare att göra karriär. 

Dessutom finns det forskare som hävdar att det finns ett kvinnligt ledarskap som är mer 

demokratiskt och relationsinriktat än manligt ledarskap samt att om företag hade en kvinnlig ledare 

skulle det öka företagets lönsamhet. Tidigare forskning på området ger inga tydliga svar på hur 

kvinnor utövar sitt ledarskap och om det finns ett speciellt kvinnligt ledarskap. Det finns många 

diskussioner om detta och vad som kan sägas vara kvinnlig ledarsstil men det finns få belägg för att 

kvinnor skulle utöva ett särskilt ledarskap. Det har intresserat mig att studera mer i ämnet. 

Dessutom är det ett område med kunskapsluckor. Kan kvinnor tillföra något centralt till företaget 

genom deras ledarskap? 

Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för kvinnor på ledande positioner i dagens 

arbetsliv. Dessutom studerar jag kvinnors sätt att leda, och då specifikt fyra kvinnliga finländska 

ledare vilka utövar sitt ledarskap inom industrisektorn. 

Metod: Genom kvalitativa intervjuer undersökte jag om kvinnors sätt att leda, och skapade 

förståelse för kvinnor på ledande positioner i dagens arbetsliv. 

Resultat: Det är svårare för kvinnor att göra karriär och klättra upp i hierarkier. Det finns ett 

”glastak” som hindrar kvinnor att klättra vidare uppåt i hierarkierna. Dessutom kan moderskap 

bromsa, eller det kan vara ett hinder för kvinnors karriärer. Fortfarande måste kvinnan välja mellan 

familj och arbete. Ändå skulle de bästa resultaten uppnås när organisationer har en jämn blandning 

mellan män och kvinnor. Kvotering skulle ge bättre chanser för kompetenta kvinnor att ta sig in i 

mansdominerande branscher. När vi får mer kvinnor till företagsledningar ökar det möjligheterna 

för andra kvinnor att klättra upp i hierarkier.  

Ledningsstilen beror på arbetsgruppen, företaget, situationen och utbildningen. Sammanfattningsvis 

kan jag konstatera att alla studiens kvinnliga ledare satsar på demokratisk ledarstil och 

decentralisering. Ingen av ledarna vill framhäva sin position, vilket är vanligare för männen enlig 

teorin. Kvinnorna är mindre auktoritära och hierarkiska än män. Det finns lite mer kvinnliga 

egenskaper hos respondenterna än manliga. Denna undersökning understödjer att det finns ett 

speciellt kvinnligt ledarskap. 



 
 

Abstract 
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Level: Master thesis in business administration, 15 ECTS 

Author: Tea Korkeakunnas 

Tutor: Docent Birgitta Schwartz 

Title: Women´s way of leading–stories from four Finnish women in higher positions 

Problem: Women represent the minority in the boards and in the head positions particularly in the 

private sectors. Women face different obstacles in their careers than men. It is more difficult for 

women to make a career. In addition, some researchers argue that there is special women´s 

leadership which is more democratic and relationship-oriented and if the company had a female 

leader, it would increase their profitability. Previous researches don´t give clear answers to how 

women practice their leadership or is there a special women´s leadership. There are many 

discussions of this and what can be said to be female leadership style but there is little evidence that 

women would have this special kind of leadership. This has interested me to study more about the 

subject. It is also an area which has knowledge gaps. Can women bring something central to the 

company through their leadership?     

Purpose: The purpose of this study is to create understanding of women in higher positions at 

today´s workinglife. In addition, I will study the women´s way of leading, particularly four Finnish 

women leaders which practice their leadership within industry sector.  

Method: Trough qualitative interviews I explored women´s way of leading and created 

understanding of women in higher positions in today´s working life.  

Conclusion: It is harder for women to make a career and to climb up in companies hierarchies. 

There is a “glass ceiling” which is blocking for women to climb up in the hierarchies. In addition, 

motherhood slows down or it could be a barrier for women´s careers. Still women´s have to choose 

between family and work. The best results achieve by then when the organization has an even mix 

between men and women. Quotas would provide better opportunities for women to get in to men 

dominated branches. When we get more women to higher positions will that increase the 

opportunities for other women. 

Leadership style depends of working group, company, situation and education. In summary I can 

conclude that the women leaders are investing democratic style of management and 

decentralization. None of the women leaders want to emphasize her position which is more 

common among men according to the theory. Women are less authoritarian and hierarchical than 

men. There are more feminine characteristics for studies respondents than male. This study supports 

that there is a special kind of women´s leadership. 
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1. Inledning 
I början av 1900-talet var kvinnors situation en helt annan än nu för tiden. Kvinnorna fick sin 

rösträtt i Sverige 1921 och i Finland 1906. Före andra världskriget var det vanligt att kvinnor som 

gifte sig och skaffade barn slutade sitt arbete och blev hemmafruar (Lundh, 2002). I Finland 

arbetade kvinnor under andra världskriget, och då fanns det inget arbete som kvinnan inte kunde 

göra. Finska kvinnors arbetskraftsdeltagande har varit bland de högsta i Västeuropa, och efter andra 

världskriget har kvinnornas anställningsförhållanden varit på heltid till skillnad från de andra 

nordiska länderna (http://www.jyu.fi/). Från 60-talet till 80-talet ökade arbetsmarknadens behov av 

arbetskraft mer, vilket gjorde att kvinnornas andel av arbetskraften ökade kraftigt både i Finland 

och i Sverige. Som incitament bakom den ökande kvinnliga arbetskraften kan sägas vara ökade 

relativa kvinnolöner och institutionella reformer (som särbeskattning, föräldraförsäkring, offentlig 

barnomsorg) (Lundh, 2002). Tiderna har förändrats och idag har vi mer kvinnor än män på 

högskolor, och både kvinnor och män arbetar i nästan lika hög grad.  

Nu för tiden finns det bättre möjligheter för kvinnor. Den nordiska ”modellen” är byggd för att så 

många kvinnor som möjligt ska kunna komma ut i arbetslivet, åtminstone till någon del poängterar 

Monica Renstig i sin rapport (2011). Det har blivit mer vanligt att utnyttja hushållstjänster vilket 

leder till en större flexibilitet för kvinnor i karriären. Dessutom finns det egna utbildningsprogram 

och chefsprogram för kvinnor för att öka kvinnors möjligheter att uppnå ledande positioner i 

företagen.  

Även om kvinnorna har hög utbildningsnivå medför det dock inte automatiskt ekonomisk utdelning 

i form av högre löner eller platser i ledande position. Kvinnorna utgör minoritet särskilt i styrelser 

och chefpositioner, framförallt inom den privata sektorn (Alvesson & Sveningsson, 2007). Här 

nedan presenteras en tabell över andelen kvinnor i företagsstyrelser. Siffran har ökat sedan början 

av 2000-talet, dock relativt långsamt. 

http://www.jyu.fi/
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Tabell 1.Andelen kvinnor i börsbolagens företagsledningar 1990–2008 

  1990 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Antal kvinnor i alla 
företagsledningar  

20 178 197 218 246 236 258 247 

Antal personer i 
alla 
företagsledningar  

733 1674 1801 1859 1996 1903 1916 1705 

Andel kvinnor I 
företagsledningar 
(%)  

3 11 11 12 12 12 14 15 

Antal företag med 
kvinnor i 
företagsledningar  

17 108 126 147 151 184 149 144 

Andel företag med 
kvinnor i 
företagsledningar 
(%)  

10 42 47 55 56 67 48 57 

Andel kvinnor på 
maktposition i 
företagsledning (%)  

30 63 52 54 75 75 - - 

Totalt antal företag 168 250 271 267 271 276 275 253 

Motsvarar andel av 
alla börsföretag (%)  

67 90 97 99 100 100 100 100 

Källa: http://www.wombri.se/ (2012.05.04) 

Tabell 1 visar att männen i större utsträckning återfinns inom företagsledningar. Andelen kvinnor 

har ökat med bara 11,8% på 18 år. Varför finns det färre kvinnor i företagsledningar? Ett problem 

för kvinnors karriärmöjligheter kan vara männen som finns i företags styrelser. Svenska styrelser är 

väldig homogena. I genomsnitt är alla ledare tätt knutna till varandra i olika nätverk enlig Alvesson 

och Sveningsson (2007). Många företag rekryterar internt vilket skapar homosocial reproduktion 

(ibid, 2007). Dessutom sker beslutsfattande ibland på osynliga arenor t.ex. i bastun i Finland. Hur 

kan vi få mer kvinnor till företags styrelser när det finns homogena och täta manliga grupper? 

1.1 Bakgrund 
I samhället och i olika organisationer finns det mer eller mindre djupt liggande idéer om att vissa 

typer av utbildningar, karriärval, arbete och positioner är förknippade med ett visst kön. Dagens kön 

präglas av vertikal och horisontell könssegregering och män dominerar i den övre delen av 

organisationshierarkin (Alvesson & Sveningsson, 2007). Horisontell könssegregering innebär en 

uppdelning av arbetsuppgifter mellan könen på en enskild arbetsplats medan vertikal 

könssegregering avser skillnader mellan kvinnor och män i arbetsplatsens hierarki 

(http://www.regeringen.se/). Ofta arbetar kvinnor på låga nivåer och vertikal segmentering kan ses 

tydligast på andelen av kvinnor på ledande positioner. Ju högre upp i företagshierarkin man går, 

http://www.wombri.se/
http://www.regeringen.se/
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desto mindre jämställt blir det. Andelen kvinnor har ökat på mellanchefsnivå (http://www.jyu.fi/). 

Sveriges arbetsmarknad benämns som en av världens mest könssegregerade (Nyberg, 2008). De 

flesta jobb är könsmärkta och de definieras som kvinnliga eller manliga. Vanligen förknippas 

maskulinitet med högre positioner, medan assistentarbete inte bara är underordnat utan även 

uppfattas som kvinnligt (Alvesson, 2005). Dessutom tenderar kvinnodominerade yrken att ha sämre 

löneutveckling än mansdominerade yrken. Den svenska arbetsmarknaden är tydligt könsuppdelad, 

skriver också Marklund och Snickare (2005). ”Att arbetsmarknaden är könsuppdelad innebär inte 

bara att kvinnor och män har olika yrken och utför olika arbetsuppgifter utan också att 

arbetsvillkoren i olika avseenden blir olika”, skriver Åsa Löfström (2004) 

(http://www.regeringen.se/). Dessutom tenderar könssegregeringen i hushållet att bidra till att 

cementera könsuppdelningen på arbetsmarknaden och en könssegregerad arbetsmarknad, och att 

upprätthålla en könstypisk arbetsdelning i hushållet/familjen. Om man vill minska segregeringen på 

något område måste därför insatser göras hemma och på arbetsplatsen konstaterar Åsa Löfström 

(2004) (http://www.regeringen.se/). 

Ledarskap är väldigt viktigt och behövs i alla delar i organisationer. Under de senaste decennierna 

har arbetslivets utveckling inneburit att chefs- och medarbetarrollerna tagit ny form. Gamla 

hierarkier är på väg bort eftersom arbetsuppgifterna har blivit komplexa. Kraven är höga på 

samarbete mellan ledare och medarbetare som måste omvandla varandras idéer, tankar, åsikter till 

lönsam produktion samt hantera nya situationer och problemlösningar (Ahrenfelt, 2001). 

Organisationer är idag plattare och allt mer slimmade än tidigare (Angelöw, 2002). Företagsledare 

måste sluta använda traditionellt auktoritära kontrollmodeller eftersom de försvårar möjligheterna 

att hitta lösningar. Sådana maktledare har lägre potential till personlig utveckling än demokratiska 

ledare (Kinlaw, 1995). Detta kan öka behovet av kvinnliga ledare. Alvesson och Billing (1997) 

konstaterar att kvinnliga ledare har en mer tranformativ och demokratisk än hierarkisk ledarsstil och 

att kvinnor kan tillföra något centralt för organisationer. Drake och Solberg (1996) anser att kvinnor 

tillför de enskilda organisationerna nya tankar och idéer: kvinnor i ledande befattningar kommer att 

innebära en mer mångfacetterad och anpassningsbar ledning och effektiv daglig drift. Marshall 

(1984) fortsätter även med att kvinnliga egenskaper kan vara mer efterfrågade i framtiden. Men 

ändå är kvinnorna idag i minoritet i styrelser och i företagsledningsgrupper. Om företag ger kvinnor 

tillgång till positioner med möjlighet att påverka inom den egna organisationen så är det en 

långsiktig investering (Drake & Solberg, 1996). Kan kvinnor tillföra något centralt till företaget 

genom sitt ledarskap? 

http://www.jyu.fi/
http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/
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Enligt finska näringslivets (EVA) forskning finns det ett samband mellan kvinnors ledarskap och 

företags lönsamhet: om företaget hade en kvinnlig ledare var det 10 % mer lönsamma än om det 

hade en manlig ledare (Helsingin Sanomat 2011.03.01 s. B4). Det finns också undersökningar som 

visar att företag i USA presterar bättre resultat med ett större antal kvinnor i högsta ledningen än de 

företag som har färre antal kvinnor i ledningen (Roos & Wiklander, 2011). Dessutom hävdar 

Katarina Lönnqvist, Per-Åke Niska och Anna Mäkinen-Salmi (2007) vid företagsekonomiska 

institutionen på Uppsala Universitet i sin nya forskningsrapport att fler kvinnor i styrelsen skapar 

bättre resultat (http://www.dn.se/).   

Tidigare forskning på området ger inga tydliga svar på hur kvinnor utövar sitt ledarskap och om det 

finns ett speciellt kvinnors ledarskap. Det finns många diskussioner om detta och vad som kan sägas 

vara kvinnlig ledarsstil, men det finns få belägg för att kvinnor skulle utöva ett särskilt ledarskap. 

Dessutom är det ett område där det finns kunskapsluckor. Det har intresserat mig att studera mer om 

ämnet noggrannare sagt att finns det ett särskilt kvinnligt ledarskap. Ett av mina mål med uppsatsen 

är att analysera om studiens kvinnor i ledande ställning utövar kvinnligt ledarskap, manligt 

ledarskap eller en kombination av dessa. Jag anser att det ska vara fascinerande att studera kvinnliga 

ledarna som arbetar på industribranschen och att se resultatet efter undersökningen.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för kvinnor på ledande positioner i dagens arbetsliv. 

Dessutom studerar jag kvinnors sätt att leda, och då specifikt fyra kvinnliga finländska ledare vilka 

utövar sitt ledarskap inom industrisektorn. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur utövar kvinnor sitt ledarskap? 

 Hur har studiens kvinnor kommit så långt i sina karriärer?  

 Vilka hinder och möjligheter finns det för kvinnliga ledare?  

1.4 Avgränsning 
Studien koncentrerar sig mest på de svenska och finska arbetsmarknaderna. Uppsatsen fokuserar på 

fyra finska kvinnliga ledares upplevelser inom mansdominerade branscher. 

1.5 Målgrupp 
Uppsatsens fokus är intressant för studenter, forskare, författare, företagsledare och andra 

intressenter som vill bekanta sig med jämställdhetsproblematik, kvinnligt ledarskap, kvinnliga 

ledare och vidga sina kunskaper i ämnet.  

http://www.dn.se/
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1.6 Tidigare forskning 
Forskningen inom jämställdhet har rötter långt bak i tiden men jag koncentrerade mer på 

forskningen inom kvinnligt ledarskap. På 1970-talet började ett intresse växa för att studera 

kvinnligt ledarskap i USA (Alvesson och Billing, 1997). Det finns en relativt stor mängd 

information och undersökningar om kvinnliga ledare och kvinnligt ledarskap. Först började jag söka 

olika undersökningar som handlar om kvinnligt ledarskap från Finland och Sverige. Snart märkte 

jag att det saknades en undersökning om finska kvinnliga ledare om arbetar på industribranschen 

och deras ledarskap. Ändå har jag nyttjat undersökningar såsom: Roos, E. & Wiklander, F. (2011), 

Kvinnliga ledare inom banksektorn (Examensarbete D-nivå, Högskolan Gävle) och Pekkala, S. 

(2009) Naisjohtajuus organisaation kulttuurin rakentajana (Kvinnliga ledare som bildar sig 

organisationskulturen) ( Progradu magisteravhandling 30hp). Dessutom har jag använt artiklar som 

har tryckts i de största dagstidningarna i Sverige och Finland såsom DN, Svenska Dagbladet och 

Helsingin Sanomat (hör till koncern Sanoma). Jag har även använt bibliotekets databas 

(http://mdh.se/library/search/databasesindexpage) ”Arbete och hälsa” med sökord jämställdhet, 

kvinnligt ledarskap och kvinnliga ledare. Jag har utnyttjat teorier bland annat från; Alvesson, M.& 

Sveningsson, S. (2007) Organisationer, ledning och processer; Alvesson, M. & Y. D. Billing 

(1997) Understanding gender and organizations; Drake, I. & Solber, A. G. (1996) Kvinnor och 

ledarskap; och A-C, Rosé (2005) Modell för det demokratiskaledarskapet. Genom forskningen 

undersöker jag olika problem om kvinnliga ledare och kvinnligt ledarskap. Jag har använt dessa 

teorier för att de reflekterar till uppsatsens syfte. 

1.7 Disposition 

 

                       Inledning: Ger en översikt till ämnet. Detta kapitel tar fram kvinnors situation i 

                       dagens affärsvärld samt det beskriver mina motiv bakom studien och varför det                       

är viktigt att studera mer om ämnet.         

                       

                      Kapitel innehåller utförligare fakta om kvinnors ställning i arbetslivet, hinder och           

möjligheter i karriärer samt information om kvinnligt och manligt ledarskap. Kapitlet tar även upp 

teorier från bland annat Alvesson & Billing (1997), Eagly (1990), Drake och Solberg (1996).                                                                            

                             

                            Metodkapitlet beskriver hur jag har gått tillväga för att angripa ämnet samt                                                                           

tillvägagångssättet som jag har använt mig av för att samla in och analysera data. Metodkapitlet 

innehåller information om respondenter, operationalisering (hur materialet har samlats in och 

därefter förklarats), kvalitativ metod (varför den kvalitativa metoden är lämplig för 

undersökningen), analysmetod, validitet och reliabilitet.  

   Teori 

Inledning 

   Metod 

http://mdh.se/library/search/databasesindexpage
https://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/3194
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                      Kapitel presenteras undersökningens respondenter och insamlad data. Kapitlet 

grundas på kvalitativa intervjuer och det lyfter fram respondenternas tankar om ledarskap, karriärer 

och hurdant är det att vara kvinnliga ledare på industrisektorn.        

 

                     I analyskapitlet analyserar jag berättelserna från de fyra intervjupersonerna som jag 

anser besvara min frågeställning, detta med utgångspunkt i empiriska fakta och med stöd i teorin 

utifrån mina frågeställningar. 

               

                          Kapitlena sammanfattar undersökningen. Jag besvarar mitt syfte i detta kapitel.          

Tonvik               Tonvikten av slutsatserna ligger mest på intervjuerna. 

                                                                                                            

                    

 

Analys 

Empiri 

Slutsatser 

och  

diskussion 
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2. Teori 

Inledningsvis kommer jag att presentera skillnader mellan kvinnor och män i arbetslivet, ge en 

överblick till kvinnligt ledarskap, lyfta fram kvinnors situation på arbetsmarknaderna och berätta 

om kvinnliga ledares hinder och möjligheter.  

2.1 Är kvinnor från venus och män från mars? 
Är män och kvinnor helt olika? Har vi olika sätt att agera i arbetslivet? Ännu finns det flickor som 

förväntas att upprätthålla en traditionell kvinnoroll. Det kan upptäckas på förskolor och på 

arbetsplatser. Drake och Solberg (1996) hävdar att det finns en tydlig tendens till att flickor 

uppmuntras till vissa utrycks- och beteendemönster, medan pojkar uppmuntras till andra. Många 

flickor uppfostras med andra medel och åtgärder än pojkar. Det finns undersökningar som stöder 

detta, t.ex. pojkarna får krypa längre än flickorna och mammor håller pojkspädbarn mer i famnen än 

flickspädbarn, hävdar Marklund och Snickare (2005). Att vara flicka är att inte vara pojke. Flickor 

uppfostras till att vara sociala och ta mer hänsyn till sin omgivning än pojkar. Flickor tvingas till 

tidigare självständighet, lyhördhet samt till att hjälpa pojkar redan under sin barndom (ibid 2005). 

Flickorna används som stötdämpare för att lugna ner stökiga pojkar som tar för stor plats i 

förskolegruppen eller storklassen (ibid 2005). Pojkar är mer aktiva och framfusiga medan flickorna 

är mer reserverade och relationsorienterade redan på daghem och skolor (ibid 2005). Det finns 

forskning som visar att föräldrarna fortfarande tenderar att uppmuntra till ett könsspecifikt 

aktivitetsmönster hos barnen (Drake & Solberg, 1996). Naturligtvis finns det undantag. Flickor som 

inte passar in i ”flickornas roll” och pojkar som inte passar in i ”pojkarnas roll”. Marklund och 

Snickare (2005) anser dock att flickors uppfostran kan vara en anledning till varför det finns färre 

kvinnliga ledare än manliga ledare. 

Utgångspunkten är att pojkar/män har socialiserats med hänsyn till hierarkiskt tänkande, oberoende 

och status anser Drake och Solberg (1996). Medan kvinnor har socialiserats till att värdesätta 

relationer, dialog och att undvika konflikter (ibid 1996). Författarna menar att män ofta försöker 

markera oberoende och status medan kvinnor lägger vikt på att skapa närhet och kontakt i 

kommunikationsprocessen. Dessutom har kvinnor generellt en tendens att undervärdera sin egen 

förmåga och kompetens. En generell uppfattning är att män värderar sin kompetens för högt medan 

kvinnor ofta är ödmjukare och mer anspråklösa än männen, vilket kan märkas på arbetssökande. 

När en kvinna läser arbetsplatsannonser och hittar en intressant annons, tänker hon ofta på vilka 

höga krav som arbetsplatsen kräver. Följaktligen vågar kvinnan inte nödvändigtvis söka platsen på 
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grund av för höga krav. Men när samma situation uppstår för mannen, tänker han ofta att han har 

allt som behövs och efterfrågas. Det har framkommit när jag har diskuterat med andra kvinnliga och 

manliga studenter t.ex på magisterkursen Human resource management. 

En typisk beskrivning av maskulinitet är: hård, torr, opersonlig, objektiv, explicit, yttre fokuserad, 

action-orienterad, analytisk, linjär, rationell och materialistisk. Kvinnliga värden kännetecknas av: 

ömsesidig, samarbete, mottaglighet, godtagande, medvetenhet om mönster och helheter och 

sammanhang, emotionell, intuition och syntes (Alvesson & Billing, 1997). Den sociala 

konstruktionen i form av manlighet och kvinnlighet är avgörande för hur män och kvinnor blir 

placerade på arbetsmarknaden och i organisationer (ibid 1997). Många författare anser att det finns 

betydande bevis för att kvinnor och män i ledande roller har samma värderingar, ambitioner samt 

färdigheter och beteende. Men andra författare anser dock att kvinnor skiljer sig åt från män i fråga 

om riktlinjer, bland annat att kvinnor är mindre själviska (ibid 1997). Dessutom anser Drake och 

Solberg (1996) att kvinnor är mer intresserade av andra människor och vill ha ett mer nyanserat liv 

med fler varierande uppgifter än män. Det finns även utredningar som visar att kvinnor är mer 

sociala och har språkliga talanger medan män är mer matematiska. T.ex. enligt 

utbildningsstyrelsens rapport (2004) är finska flickors genomsnittliga inlärningsresultat bättre än 

pojkarnas i ett flertal läroämnen som förekommer i finska utbildningssystemet. Pojkar hade i 

genomsnitt sämre resultat än flickor i finska språket. Samma sak kan konstateras på elever som hade 

svenska som modersmål i Finland. År 2002 genomfördes undersökningen där det framgick att 

finländska flickor presterade bättre än pojkar i engelska språket. Dessutom tyckte pojkarna inte lika 

mycket om språk som skolämne som flickorna. Men finländska flickor och pojkar har mycket 

liknande kunskaper i matematik. Enligt rapporten (2004) tycker pojkarna däremot att fysik var 

viktigast och biologi minst viktig (http://www.oph.fi). Kvinnors och mäns skillnader mellan olika 

ämnen kan ses också på olika universitet. Kvinnor har en tendens att studera mer om språk, 

sociologi, humaniora ämnen medan män läser mer om matematik och tekniska ämnen. På nästa sida 

finns en tabell som visar hur kvinnor och män har uppdelats genom olika ämnen på universitet och 

högskolor i Sverige. 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Kvinnors och mäns procentuella representation i respektive ämne höstterminen 2002

http://www.oph.fi/
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Ämnesområden inom grundutbildningen vid universitet och högskola:  

 
>60 % kvinnor                                    40-60 % kvinnor/män                                   >60 % män 

Allmän språkvetenskap                             Affärsrätt    ADB 

Arbetsterapi                                               Arbetsvetenskap                                          Berg- och mineralteknik 

Arkeologi                                                   Ekonomisk historia                                     Datatekniska ämnen 

Biblioteks- och informationsteknik            Europakunskap                                           Elektronik 

Biomedicinsk vetenskap                             Filmvetenskap                                            Energiteknik 

Biomedicinsk lab. vetenskap                      Företagsekonomi                                         Fysik 

Design                                                         Förvaltningsekonomi                                   Idrottsmedicin 

Drama, teater, film                                      Filosofi                                                         industriell ekonomi 

engelska                                                       Geovetenskap                                              Japanska 

Etnologi                                                       Grafisk teknik                                              Logik 

Farmakologi                                                 Grekiska                                                      Maskinteknik 

Folkhälsovetenskap                                      Historia                                                        Matematik 

Fonetik                                                         Idéhistoria                                                     Material, produktteknik 

Franska                                                         Idrott                                                             Medieteknik 

Fysiologi                                                       Informationsdesign                                       Mekanik Produktionsutvecklings 

Geografi                                                        Journalistik                                                   och innovationsekonomi 

Humanbiologi                                               Kart- och mätteknik                                      Programvaruteknik 

Hushållsvetenskap                                        Kemiteknik                                                    Reglerteknik 

Hälso- och sjukvårdsadministration             Kinesiska                                                        Rymdteknik 

Inredningsarkitektur                                      Kognitionsvetenskap                                     Skogs- och träteknik 

Italienska                                                       Konst                                                             Teknisk fysik 

Kemi                                                              Lantmäteriteknik                                           Teknik Teknisk informationsbehandling                          

  

>60 % kvinnor                                               40−60 % kvinnor/män                          >60 % män 

Klinisk medicin                                               Latin                                                       Trä fysik, träteknologi 

Konstvetenskap                                               Medier                                                     Väg- och vattenbyggnad 

Kostvetenskap                                                 Miljö- och energisystem 

Kriminologi                                                     Miljövetenskap 

Kulturgeografi                                                 Musik 

Kulturantropologi                                            Musikvetenskap 

Kulturvetenskap                                               Nationalekonomi 

Kvinnostudier                                                   Regional utveckling o. planering 

Landskapsplanering                                         Ryska 

Litteraturvetenskap                                          Statistik 

Medicin                                                            Statsvetenskap 

Media o. kommunikationsvetenskap               Teknologi 

Odontologi 

Omvårdnadsvetenskap 

Pedagogik 

Psykologi 

Rehabiliteringsvetenskap 

Religionsvetenskap 

Samhälle o. kultur i ett skolperspektiv 

Samhällskunskap 

Sjukgymnastik 

Social omsorg 

Socialantropologi 

Socialt arbete 

Sociologi 

Spanska 

SYO 

Svenska/nordiska språk 

Turism och resandevetenskap 

Tyska 

U-landskunskap 

Utbildningsvetenskap 

Vetenskapsteori 

Museologi 

Nygrekiska 

Naturvetenskap i ett skolperspektiv 

Veterinärmedicin 

 

(http://www.regeringen.se/ ) 

http://www.regeringen.se/


10 
 

Enlig tabellen är de kvinnliga studenterna väl representerade inom de flesta ämnen idag och inte 

bara de som av tradition alltid ansetts vara typiska för kvinnor. Medan männen dominerar allt färre 

och dessutom är deras koncentration till olika teknikämnen påtaglig. ”Under nittiotalet har kvinnor 

uppvisat både dokumenterat högre studiebenägenhet och högre genomsnittsbetyg än männen vilket 

bidragit till att deras ställning på högskolan stärkts men också till att allt fler väljer andra 

utbildnings- och yrkesvägar än de traditionella”, konstaterar Åsa Löfström (2004) 

(http://www.regeringen.se/). Detta har inverkan på att hur män och kvinnor uppdelats på 

arbetsmarknaden. 

 

Kvinnor och män fungerar på olika sätt i organisationer. Kvinnor strävar efter konsensus och vill ha 

gemensamma lösningar, poängterar Drake och Solberg (1996). Enlig dem kan medarbetare känna 

en mer naturlig öppenhet och tolerans när det gäller att tala om personliga problem inför en kvinnlig 

chef än inför en manlig. Dessutom finns det olika vanor för hur kvinnor och män beter sig i 

gruppen. Manliga grupper organiserar sig spontant hierarkiskt medan kvinnors naturliga sätt att 

organisera sig liknar en ständig process (Arhén & Zaar, 1997). Eagly och Johnson (1990) hävdar att 

kvinnor som grupp kan beskrivas som vänliga, trevliga, intresserade av andra människor och socialt 

känsliga (Alvesson & Billing, 1997). Speciellt i mansdominerade organisationer ses kvinnor något 

nytt och annorlunda. Där är mannen normen och kvinnan undantag (Drake & Solberg, 1996). Det är 

svårt att dra slutsatser om mäns och kvinnors skillnader. Det finns män som är mer kvinnliga och 

kvinnor som är mer manliga. Det är också en kulturfråga. 

2.2 Finns det kvinnligt ledarskap? 

I början av 1900-talet fanns i stort sett bara ett sorts ledarskap, ett så kallat auktoritärt ledarskap där 

ledaren var den dominerande och auktoritära mannen (http://www.motivation.se). Men dagens 

existensvillkor för organisationer och företag har förändrats. Det ställs krav på anpassning och 

omställning som öppnade möjligheter för kvinnor (Drake & Solberg, 1996). När kvinnor gavs 

ledande poster på arbetsplatsen behövde man särskilja kvinnornas ledarskap från den annars 

dominerande mannens. Följaktligen föddes begreppet kvinnligt och manligt ledarskap. 

(http://www.motivation.se) Kvinnor förväntas erbjuda något annat till organisationer när de blir 

chefer just på grund av att de är kvinnor. ”Det är detta som är innebörden i fenomenet ”kvinnligt 

ledarskap”, (Blom, s.27, 1998). Alvesson och Sveningsson (2007) poängterar dock att kön är 

knutna till historiska och socialkulturella föreställningar.  

Alvesson och Sveningsson (2007) konstaterar även att det finns s.k. kvinnligt ledarskap som är mer 

demokratiskt, relations- och känsloorienterat. Men de fortsätter ändå att det finns få belägg för att 

http://www.regeringen.se/
http://www.motivation.se/
http://www.motivation.se/
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kvinnor och män är olika ifråga om t.ex. ledarskap. Traditionellt sett innebär kvinnligt ledarskap ett 

mer rationellt förhållningssätt till omvärlden än manligt ledarskap (Drake & Solberg, 1996). De 

kvinnliga cheferna uppgavs ha ett större engagemang i sina medarbetare som människor och inte 

bara som anställda, konstaterar Drake och Solberg (1996). Rosé (2005) hävdar att mäns och 

kvinnors identitetsutveckling skiljer sig väsentligt från varandra. Kvinnan närmar sig världen som 

en individ som är en del av ett sammanhang, medan mannen ser världen som en hierarki där alla är 

inordnade efter rang, makt och position (ibid 2005). Identitetsutveckling mellan män och kvinnor 

skiljer sig väsentligt från varandra. Detta sker tydligt i skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att 

kommunicera. Rosé (2005) anser att det är viktigt att känna till olikheterna, eftersom 

kommunikation utgör en så stor del av ledarskapet. Hon fortsätter att 80 % av tiden används till att 

kommunicera och sättet att kommunicera påverkar i sin tur både konflikthantering och 

beslutsfattande. Generellt gäller att män ser samtal som en uppgörelse om vem som har övertaget, 

ett sätt att erövra en position medan för kvinnor innebär samtal överenskommelser om närhet, där 

de inblandade bekräftar och stödjer varandra (ibid 2005). Medan Powell (1988) anser att 

ledarskapsstilar mellan män och kvinnor skiljer sig åt i vissa avseenden, men för det mesta finns det 

inga skillnader mellan dem (citerad Drake och Solberg, 1996). Marshall (1984) påpekar ändå att 

kvinnliga egenskaper kan vara mer efterfrågade i framtiden. Kvinnor kan bli bättre ledare än män, 

hävdar Marshall (citerad Alvesson och Billing, 1997). Fagerson (1993) anser att kvinnliga ledare 

har mer tranformativ och demokratisk ledarstil än hierarkisk ledarsstil (citerad Alvesson och 

Billing, 1997). De arbetsmodeller som brukar kallas kvinnliga är en lyssnande ledarstil, förmågan 

att arbeta i team, och att göra flera saker samtidigt (Arhén & Zaar, 1997). Dessutom kom Eagly och 

Johnson (1990) fram till att: 

 Kvinnliga chefer agerade mer demokratiskt eller samarbetsinriktat medan manliga chefer 

agerade mer auktoritärt eller befallande 

 Kvinnliga chefer tenderar att vara mer relationsorienterade och manliga chefer mer 

uppgiftsorienterade (citerad av Blom, s.81, 1998). 

Ändå anser majoriteten av de empiriska undersökningarna att det finns ingen eller en liten skillnad 

mellan mäns och kvinnors sätt att leda (Alvesson och Billing, 1997). När män och kvinnor har 

samma sätt att leda finns det ingen anledning till varför kvinnor inte borde vara i ledande positioner 

(ibid 1997). 

I stort sett är medarbetare mera nöjda med kvinnliga ledare än manliga, påstår en finsk 

undersökning som studerar hur nöjd mottagaren är med sin ledares sätt att leda. Ifall en kvinna var 
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ledare var 31 % av männen och 25 % av kvinnorna väldigt nöjda med sin ledare. Ifall en man var 

ledare var de motsvarande procentuella andelarna däremot endast 23 % av respektive 19 % 

(http://www.hs.fi). 

Dessutom sammanfattar Satu Pekkala (2009) sin progradu magistersavhandling med att kvinnliga 

ledare har speciella egenskaper, som är relevanta för att bygga upp en fungerande 

organisationskultur. Enlig denna undersökning är empati, demokrati, interaktion och förmåga att 

motivera typiska egenskaper för kvinnliga ledare. Med stöd av dessa egenskaper är det möjligt att 

kontrollera, bygga upp och utveckla organisationskulturen enligt de krav som ställs av den snabbt 

föränderliga organisationsmiljön. Den amerikanska ledningsforskaren Lois P. Frankel fortsätter att 

”kvinnorna har skapats för att leda”. ”Vi har bättre egenskaper att leda än män”. Ändå är kvinnor 

ofta mer sociala och mer empatiska än män, som kan vara vitala egenskaper för dagens ledare anser 

jag efter en genomgång av olika undersökningar. Ledares egenskaper som efterfrågas är egenskaper 

som främst förknippas med kvinnligt ledarskap, konstaterar även Marika Wassberg Skärvik som är 

vd för Hudson i Norden (http://www.svd.se/). Dessutom enligt finska näringslivets (EVA) 

forskning finns det ett samband mellan kvinnligt ledarskap och företags lönsamhet: om företaget 

hade en kvinnlig ledare var det 10 % mer lönsamt än om det hade en manlig ledare (Helsingin 

Sanomat 2011.03.01 s.B4). Är det dags att satsa mer på kvinnligt ledarskap och kvinnliga ledare? 

2.3 Jämställdheten på arbetsplatserna 
Enlig Alvesson (2005) är vissa typer av utbildning, karriärval, arbete och positioner kopplade till ett 

visst kön i samhället och i olika organisationer. De flesta jobb är könsmärkta konstaterar han, och de 

definieras kvinnliga eller manliga. För medelklassmänniskor ses det att vara chef som någonting 

manligt, fortsätter han. Ofta förknippas maskulinitet med högre positioner, medan assistentarbete 

inte bara är underordnat utan även uppfattas som kvinnligt (ibid 2005). Dagens kön präglas av 

vertikal och horisontell könssegregering och män dominerar i den övre delen av 

organisationshierarkin (Alvesson & Sveningsson, 2007). Horisontell könssegregering innebär en 

uppdelning av arbetsuppgifter mellan könen på en enskild arbetsplats medan vertikal 

könssegregering avser skillnader mellan kvinnor och män i arbetsplatsens hierarki 

(http://www.regeringen.se/). Vanligen arbetar kvinnor på låga nivåer och vertikal segmentering kan 

ses tydligast på andelen kvinnor på ledande positioner. Ju högre upp i företagshierarkin man går, 

desto färre kvinnor. Andelen av kvinnor har ökat på mellanchefnivå (http://www.jyu.fi/). Kvinnor 

har lägre status, lägre lön, och sämre utvecklingsmöjligheter konstaterar Marklund och Snickare 

(2005). Arbetsplatskulturen anses konstruera mäns och kvinnors självförståelse, deras föreställning 

om vad som är manligt och kvinnligt. Den formar könsidentiteter. (Alvesson, 2005).  Vi borde göra 

http://www.hs.fi/
http://www.svd.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.jyu.fi/
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oss av med könsmärkta uppfattningar för att skapa jämställdhet på arbetsplatsen och en jämn 

könsfördelning. Könets betydelse varierar nämligen beroende på var, när och hur det konstrueras 

(Alvesson & Sveningsson, 2007). 

Enligt Europeiska kommissionens undersökning (2012) är den procentuella andelen kvinnor i 

börsnoterade företags styrelser drygt 27 % i Finland. Det är den högsta siffran inom hela EU. 

Samma siffra i Sverige ligger på 25 %. Europeiska kommissionen är inte nöjd med den takt andelen 

av kvinnor ökat inom börsnoterade företags styrelser, och funderar således på kvotering för att 

befrämja ärendet (http://www.hs.fi/). I Norge finns det kvotering för företagsstyrelser, och andelen 

kvinnor i styrelserna där är i medeltal 42 %. (Helsingin Sanomat 2011.03.01 s.B4). År 2003 

genomfördes kvotering i Norge. Kvoteringsreglerna är baserade på kvalifikationer inom arbetslivet, 

poängterar Drake och Solberg (1996). I Finland finns det kvotering för regeringen, där nio ministrar 

av 19 är kvinnor. Dock har de finska europarlamentarikerna Anneli Jäättenmäki, Satu Hassi, Sirpa 

Pietikäinen samt EU:s jämställdhetskommissarie Viviane Reding ansett att kvotering borde 

tillämpas även i börsnoterade företags styrelser (Helsingin Sanomat 2012.03.17 s.C2). Tabell 3 

nedan visar andelen kvinnor i bolagsstyrelser i EU-länderna under 2012.  

Tabell 3. Andelen kvinnor i bolagsstyrelser i EU-länderna (under 2012 i procent) 

Finland 27,1 

Lettland 25,9 

Sverige 25,2 

Frankrike 22,3 

Nederländerna 18,5 

Danmark 16,1 

Bulgarien 15,6 

Tyskland 15,6 

Storbritannien 15,6 

Tjeckien 15,4 

Slovenien 15,3 

Litauen 14,5 

EU-27 13,7 

Slovakien 13,5 

Polen 11,8 

Spanien 11,5 

Österrike 11,2 

Belgien 10,7 

Rumänien 10,3 

Irland 8,7 

Grekland 7,4 

Estland 6,7 

Italien 6,1 

Portugal 6,0 

Luxemburg 5,7 

Ungern 5,3 

Cypern 4,4 

Malta 3,0 

Källa: EU-kommissionen (http://europaportalen.se/) 

http://www.hs.fi/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/213&format=HTML&aged=0&language=SW&guiLanguage=en
http://europaportalen.se/
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Tabellen visar att Finland och Sverige är bland de bästa tre länderna i EU. Men det finns ännu 

mycket som måste göras. Målet var att så många bolag som möjligt skulle skriva under en utfästelse 

där de förband sig att öka andelen kvinnor i styrelsen till 30 procent 2015 och 40 procent 2020 

(http://europaportalen.se/). Nu har man bara 24 bolag som skrev under utfästelsen. Viviane Reding 

konstaterade att glastaket för kvinnor fortfarande är solitt. EU-kommissionen har kommit fram till 

att antalet kvinnor i bolagsstyrelser har ökat till 13,7 procent i dag. Det innebär en ökning med 

nästan två procentenheter, som är en förbättring i jämförelse med det tidigare genomsnittet på en 

halv procentenhet per år. Viviane Redings argument för fler kvinnor på ledande positioner i företag 

är först och främst ekonomiska. Viviane Redings säger (2012) att ”Forskning visar att bolag med 

en jämvikt mellan män och kvinnor gör bättre resultat än bolag med bara män, sade hon och 

citerade rapporter från Ernst & Young och Commerzbank”. (http://europaportalen.se/) 

Ett problem för kvinnors karriärmöjligheter kan vara männen som finns i företags styrelser. Svenska 

styrelser är väldig homogena. I genomsnitt är alla ledarna tätt knutna till varandra i olika nätverk, 

enligt Alvesson och Sveningsson (2007). Många företag rekryterar internt vilket skapar homosocial 

reproduktion (ibid 2007). Det handlar inte bara om att rekrytera en skicklig ledare, utan också en 

företagsledare som kommer att agera i ägarnas intressen, fortsätter författarna (2007). VD:ar och 

hela koncernledningar kan betraktas som skäligen homogena både i kön, nationalitet, ålder och 

företagserfarenhet (ibid 2007). Dessutom sker beslutsfattande ibland på osynliga arenor t.ex. i 

bastun i Finland. Är kvotering ett sätt att få mer kvinnor till företagsstyrelser? 

Jämställdhet förbättrar klimatet på arbetsplatsen, företagsbilden och verksamheten med mera 

(Ockrent & Treiner, 2007). Sambandet mellan lönsamhet och jämställdheten har uppmärksammats. 

Utredningar visar att företag som är mer jämställda är lönsammare än mindre jämställda företag 

(ibid 2007).  Vi får ett mer rättvist och demokratiskt samhälle, när kvinnor och män delar makt och 

inflytande i alla delar av samhällslivet (ibid 2007). För att uppnå jämställdhet krävs att vi förändrar 

våra beteenden. I den förändringen är det kvinnan som är aktiv. Men ofta tvekar hon att satsa för 

hårt och har hon ingen kompromiss i sikte lägger hon ner, konstaterar svenska sociologiprofessorn 

Björn Halleröd. Påtryckningarna och förväntningarna kan komma från flera håll. Kvinnor kan bli 

ifrågasatta av släkt och vänner om de tycker att arbetet är viktigt också när de blivit mammor, på 

samma sätt som pappor kan bli ifrågasatta på arbetsplatsen när de tar ansvar för hem och barn. Ju 

mer ekonomiskt oberoende kvinnor blir desto mer ökar jämlikheten hemma (Johansson, 2000). När 

kvinnor har bra positioner på arbetsmarknaden ökar det också deras möjligheter att bryta sig ur ett 

eventuellt destruktivt förhållande (ibid 2000). I nästa avsnitt diskuteras hinder i kvinnors karriärer. 

http://europaportalen.se/
http://europaportalen.se/
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2.4 Hinder i kvinnors karriär 
Enligt undersökningar visar att huvuddelen av kvinnliga ledare når upp till de lägre chefnivåerna i 

hierarkiska organisationer. Ett ”glastak” används för att beskriva en barriär som hindrar kvinnor att 

klättra vidare uppåt i hierarkierna (Drake & Solberg, 1996). Kvinnor som vill avancera ställs inför 

problem av ett slag som män aldrig behöver möta (Blom, 1998). Speciellt kan det vara svårare i 

mansdominerade yrken där det finns färre kvinnor. Kvinnor kan uppleva motståndet från manliga 

kollegor och det kan vara svårt att bryta sig in i företagsledningar som består huvudsakligen av 

män. Om företag inte skulle ha en traditionell auktoritär ledare ger det kvinnor större möjligheter att 

ta ledaransvar (Arhén & Zaar, 1997). En platt struktur är ett vänligare system för kvinnor och män 

(ibid 1997).  

Företag väljer en man oftare än en kvinna för chefspositioner, kommer det fram i utredningar. Det 

finns relativt många skäl till det, t.ex. att sjukfrånvaro har ökat bland kvinnorna (en förklaring är 

kvinnors dubbel arbete) och föräldraledighet (bara 2,5 % av fallen delades tiden lika mellan 

föräldrarna i 2006) (Alvesson & Sveningsson, 2007). En dansk studie visade att samtliga kvinnliga 

ledare utför största delen av hushållsarbetet. Manliga ledare var gifta med kvinnor, som antingen 

arbetade deltid eller var hemmafruar, medan kvinnliga ledare typiskt var antingen dubbel-

karriärfamiljer eller ensamlevande. Det är vanligt att kvinnliga chefer är ensamlevande och 

barnlösa, medan de flesta manliga cheferna har barn. I genomsnitt har mindre än hälften av de 

kvinnliga ledarna barn. Dessa studier visar att familjefrågor försvårar kvinnornas möjligheter att 

göra karriär (Alvesson och Billing, 1997). Män är fortfarande familjens huvudförsörjare. 

Föräldraskapet är kvinnligt kodat, konstaterar även Marklund och Snickare (2005). Detta kan leda 

till att kvinnor är borta från arbetslivet under långa perioder och deras kontakt med arbetslivet 

försvagas vilket påverkar i anställningen. Arbetsgivarna vet att kvinnor är lika produktiva arbetare 

som män, men också att i genomsnitt är kvinnorna borta längre perioder än män. Då kommer 

kvinnorna att bli mindre lönsamma för företaget än männen (Granqvist & Regnér, 2006). 

Konsekvensen blir att kvinnor blir chefer i lägre utsträckning än män och i genomsnitt får de lägre 

lön (ibid 2006). Ifall män hade obligatorisk pappaledighet, t.ex. 6 månader, skulle löneskillnaderna 

mellan män och kvinnor troligen minska och allt fler kvinnor skulle söka sig till chefspositioner. Då 

måste företag ta hänsyn till att män troligen också är frånvarande från jobbet under relativt långa 

perioder. Följaktligen skulle det inte finnas så stora skillnader mellan kvinnors och mäns 

arbetsplatsfrånvaro, och när företag anställer en ny chef skulle det inte spela någon stor roll om 

personen i fråga är kvinna eller man. Den tidigare finska jämställdhetsministern Stefan Wallin 

föreslog (2007) även att föräldraledighet skulle uppdelas så att mammor skulle vara föräldralediga 6 
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månader, pappor 6 månader och mamman och pappan tillsammans 6 månader (http://www.stm.fi/). 

Dessutom anser Drake och Solberg (1996) att fädernas frånvaro från arbetslivet under perioder 

kommer att släppa fram kvinnor i konkurrensen om toppjobben. 

Women´s business research institute hävdar att de flesta organisationsvetare och feminiska forskare 

är överens om att kvinnor möter andra hinder än männen. Exempelvis osynliga strukturer, att 

kvinnors kompetens inte syns eller ren diskriminering. Några forskare poängterar att det är de 

manliga nätverken, grabbkulturen eller att manliga chefer utesluter kvinnor. ”Vissa menar att 

kvinnor har lägre ambitioner än män och att det är därför som kvinnor inte återfinns på höga 

positioner. Men senare forskning visar att välutbildade kvinnor i privata företag är precis lika 

intresserade av att göra karriär som männen”(http://www.wombri.se ). 

Historiskt har män dominerat företagsledningar som har lett till att det finns färre kvinnliga ledare. 

Följaktligen finns det relativt få kvinnliga ledarmodeller att se upp till och jämföra sig med (Drake 

och Solberg, 1996). Dessutom upplever många kvinnor att det inte är attraktivt att skaffa sig 

ledaransvar eftersom de måste gå med på männens villkor för att komma någon vart med vad de 

önskar sig (ibid 1996). Vi behöver mer kvinnliga ledare som kunde fungera som mentorer och lyfta 

upp andra unga kvinnliga medarbetare. 

2.5 Varför ska företag satsa på kvinnliga ledare? 
Alvesson och Billing (1997) hävdar att kvinnor kan tillföra något centralt för organisationer. Det 

finns en föreställning att kvinnor föredrar mer människo-orienterad och demokratisk ledarstil, och 

kvinnor kan förändra företagets klimat till ett mer empatiskt (ibid 1997). 

Drake och Solberg (s.46-47, 1996) anser att vi måste få kvinnor i ledande befattningar för att:  

1. Kvinnor har hög kompetens men är en outnyttjad resurs. 

2. Kvinnor tillför de enskilda organisationerna nya tankar och idéer: kvinnor i ledande 

befattningar kommer att innebära en mer mångfacetterad och anpassningsbar ledning och 

effektiv daglig drift. 

3. Användning av kvinnokompetensen på alla nivåer i företaget kommer att erbjuda den 

enskilde kunden en bättre produkt, och kvinnligt ledarskap kommer att kunna ge och 

tillvarata denna kvinnliga kompetens i högre grad.  

4. Kvinnors sociala kompetens kan ta till vara hela människans behov i organisation. 

För att kunna möta krav från marknader på hög effektivitet, låga produktionskostnader och ständig 

produktutveckling kommer ledarens sociala kompetens i förhållande till medarbetarna att 

http://www.stm.fi/
http://www.wombri.se/
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värdesättas alltmer, konstaterar (Drake & Solberg, 1996). Vissa kvinnliga ledare kommer att 

erbjuda organisationen dessa egenskaper utifrån sina könsbetingade förutsättningar (ibid 1996). 

Women´s business research institute lyfter fram följande faktorer (http://www.wombri.se/):  

 Konkurrensfördelar hänger allt mindre på tillverkningsprocesser och låga kostnader 

 Konkurrensfördelar beror allt mer på kvaliteten på anställda 

 Kvinnor behövs för att möta ökade krav på kunskaper om konsumentmarknaden 

 Kvinnor svarar för 61 procent av alla akademiska examina 

 Kvinnor utgör hälften av dem som tar civilekonom- och 30 procent av dem som tar 

civilingenjörsexamen 

 Kvinnor vill göra karriär i minst lika hög utsträckning som män, visar den senaste 

forskningen 

 56 procent av Sveriges storföretag har som uttalat prioriterat mål att få fram fler 

kvinnliga chefer 

Kvinnor borde nå beslutsfattande positioner i mycket högre grad än de gör för tillfället (Alvesson & 

Billing, 1997). När vi får mer kvinnor till företagsledningar ökar det möjligheterna för andra 

kvinnor att klättra upp i hierarkier. Med flera kvinnliga förebilder blir människor och samhället mer 

vana vid kvinnor på prestigefyllda maktpositioner (Arhén & Zaar, 1997). Det är viktigt att lyfta 

fram kvinnor till ledande positioner speciellt i mansdominerade branscher.  

http://www.wombri.se/
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3. Metod 
I detta kapitel redogör jag för och motiverar mina metodval, samt beskriver tillvägagångssättet som 

jag har använt mig av för att samla in och analysera data. 

3.1 Undersökningens genomförande 

Jag har genomfört undersökningen genom att granska tidigare studier av kvinnligt ledarskap och 

kvinnliga ledare. Jag har gjort litteratursökning och genomfört kvalitativa intervjuer. Metodkapitlet 

innehåller information om respondenter, operationalisering (hur materialet har samlats in och 

därefter förklarats), kvalitativ metod (varför den kvalitativa metoden är lämplig för 

undersökningen), analysmetod, validitet och reliabilitet. 

Jag började detta arbete med att redogöra för vad, vem och hur vill jag avgränsa och studera 

kvinnliga ledare och kvinnligt ledarskap. Det är viktigt att veta att vad man ska undersöka och ha ett 

motiv för det man undersöker. Därefter formulerade och avgränsade jag problemet med hjälp av 

facklitteratur, undersökningar och artiklar. Snart växte uppsatsens syfte fram: skapa förståelse för 

kvinnor på ledande positioner i dagens arbetsliv. Dessutom studerar jag kvinnors sätt att leda, och 

då specifikt fyra kvinnliga finländska ledare vilka utövar sitt ledarskap inom industrisektorn. 

Därefter analyserar jag om dessa kvinnor i ledande ställning utövar kvinnligt ledarskap, manligt 

ledarskap eller en kombination av dessa. Genom teori kom jag fram till att det kan finnas en speciell 

ledningsstil för kvinnor och att det finns hinder och möjligheter för kvinnliga ledare. Genom dessa 

faktorer har jag avgränsat uppsatsens syfte och frågeställningar.  

Insamlandet av empiriska data skedde genom en intervjustudie hos fyra kvinnliga ledare som 

arbetar inom industrisektorn i Finland. Intervjuerna är kvalitativa. Jag bearbetar och tolkar 

materialet genom att utröna vad den enskilde menar och hur han eller hon tänker och känner. 

3.2 Val av litteratur och undersökningar 
Ämnet jämställdhet och kvinnligt ledarskap har intresserat mig redan länge. Under studietiden har 

jag gjort flera arbeten och undersökningar om jämställdhet. Under tiden har jag samlat ihop olika 

artiklar från tidningar som har gällt om jämställdhet speciellt från Helsingin Sanomat som är den 

största dagstidningen i Finland.  

Jag har använt mig av sammanlagt ett femtiotal böcker, undersökningar och artiklar som handlar 

om olika aspekter på kvinnliga ledare, kvinnors sätt att leda, kvalitativa metoder, organisation och 
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ledarskap. Jag har fått hjälp av docent Lennart Bogg, docent Birgitta Schwartz och mina opponenter 

för val av litteraturen t.ex. de har rekommenderat bland annat Eagly (1990), Alvesson & 

Svenningesson (2007) och statens offentliga utredningar: Den könsuppdelade arbetsmarknaden 

(2004). Litteraturen, undersökningarna och artiklarna har jag dels hittat genom att använda 

sökfraserna:         

 Kvinnors sätt att leda 

 Kvinnligt ledarskap 

 Kvinnliga ledare 

 Jämställdhet 

 Kvotering 

 Ledarskap 

 Kvalitativ metod 

 

Jag har använt mig av bibliotekets databaser: http://mdh.se/library/search/databasesindexpage: 

”Arbete och hälsa” med sökord jämställdhet. Dessutom har jag använt mig av Google för att hitta 

undersökningar och forskningar inom området. Det finns en relativt stor mängd information om 

kvinnliga ledare. Jag har strävat efter att välja ut sådana artiklar och undersökningar som reflekterar 

till uppsatsens syfte. Mina kriterier för val av dessa har varit att författare är professorer, berömda 

akademiker eller forskare inom området. Dessa kriterier har hjälpt mig att välja ut konkreta artiklar 

och undersökningar som är i dagsläge. Undersökningarna och artiklarna som har samlats in 

uppsatsen har uppkommit på 2000-talet. Jag har också utnyttjat artiklar som handlar om ämnet som 

har skrivits av de största dagstidningarna i Sverige och Finland såsom DN, Svenska Dagbladet och 

Helsingin Sanomat (hör till koncern Sanoma). Mina kriterier för att litteraturen ska vara relevant har 

varit att den ska: 

 vara vetenskapligt utformad med referenser, 

 inte vara äldre än 40 år och 

 handla om området kvinnliga ledare och ledarskap 

 

Med de kriterierna begränsas litteraturen till huvudsakligen aktuell och vetenskapligt förankrad 

forskning inom området. Först kartlade jag hur jag kunde utnyttja min egen boksamling som 

innehåller nyttiga böcker såsom; Abrahamsson Bengt & Aarum Andersen Organisation 1998; 

Ahrenfelt Bo Förändring som tillstånd 2001; Angelöw Bosse Friskare arbetsplatser 2002; och 

http://mdh.se/library/search/databasesindexpage
https://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/3194
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Glasl Friedrich Confronting conflict 2002. De andra böckerna hämtade jag från olika bibliotek. Jag 

har nyttjat Mälardalens Högskolas bibliotek, Helsingfors Stads bibliotek, Helsingfors 

Handelshögskolas bibliotek och Helsingfors Universitets bibliotek. 

3.3 Kvalitativ forskning 
Man kan koppla kvalitativ forskning inom humanvetenskapen till idén om hur världen är beskaffad. 

Ordet ”kvalitativ” härstammar från latinets qualitas och betyder »beskaffenhet, egenskap, sort». 

Kvalitativ metod ger systematiserad kunskap om hur man går tillväga för att gestalta beskaffenheten 

hos något”(http://www.ped.gu.se/ ). Man söker kunskap genom egna konstruktioner utifrån en 

kulturell eller historisk kontext. Den kvalitativa metoden förutsätter och bygger på kvalitativ empiri 

(Holme & Solvang, 1997). Jag söker respondenternas enhetliga personliga upplevelser utifrån ett 

fritt och brett förståelseperspektiv som motsvarar kvalitativ undersökningen enlig Befring(1994). 

Den kvalitativa metoden handlar om att skapa förståelse för fenomen, situationer och händelser 

(Holme &Solvang, 1997). Den är lämpliga metoden för att få svar på frågor som startar med 'varför' 

och 'hur'. I kvalitativ forskning söker jag finna undersökningsobjektets inre värde. Den handlar om 

hur man karaktäriserar eller gestaltar något.  

Med hjälp av kvalitativ forskning vill jag ta reda på bland annat hur respondenterna utövar sitt 

ledarskap, vilka hinder och möjligheter de har haft, hur de upplever arbetet och arbetsplatsen, och 

hur de har kommit så långt i sina karriärer. Avsikten med intervjuerna är att få fram djupare, mer 

omfattande svar och frågorna handlar om helheter. Jag är intresserad av att förstå respondenternas 

sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster. Den 

kvalitativa metoden siktar till att på bästa sätt förstå på vilket sätt individer och institutioner 

upplever sig själva. På grund av det är den kvalitativa metoden mest lämpligast för den här 

undersökningen. Intervjumetodiken är krävande, flexibel och valid poängterar även Befring (1994).  

3.4 Val av respondenter 
Efter en genomgång av tidigare studier kom jag fram till att det finns få belägg för att kvinnor och 

män är olika i fråga om ledarskap. Det har gjort mig intresserad att studera ämnet mer: hur kvinnor 

utövar sitt ledarskap och om det finns ett speciellt kvinnligt ledarskap. Detta har påverkat valet av 

respondenter. Målet var att hitta kvinnliga ledare som arbetar i mansdominerade branscher. Jag ville 

få en mer komplett bild av kvinnors ledarskap i mansdominerade branscher och att undersökningens 

resultat skulle vara tillförlitligt. Personerna som jag kontaktade och intervjuade har relativ lång 

arbetslivserfarenhet och de har arbetat några år i ledande positioner. Respondenterna är alla kring 

40 år gamla och de har utexaminerats från tekniska högskolan Esbo, Finland i början av 2000-talet. 

Därför har jag tagit med en tabell (2) som är från 2002. Jag fick möjlighet med hjälp av en bekant 

http://www.ped.gu.se/
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att intervjua fyra kvinnliga ledare som arbetar i mansdominerade branscher (teknik). 

Respondenterna är Kirsi Riekkinen, Virpi Riekkinen, Maria Kataikko och Elin Svensson (namnet 

har förändras efter Elins begäran). 

3.41 Presentation av respondenterna 

Kirsi Riekkinen 

Customer Service Manager, Drying Department Superintendent, UPM-Kymmene 

Kirsi arbetar på UPM-Kymmene. Hon är diplomingenjör och hennes huvudämnen och sidämnen 

har varit cellulosateknik och industriell ekonomi. Efter högskolan arbetade hon på 

undersökningscenter i fyra år på UPM-Kymmene. Efter det fick hon plats på UPM-Kymmene- 

fabriken som kundservicechef, och lite senare erbjöd företaget henne plats som drying department 

superintendent. Nu har hon två arbeten. 

På UPM förenas bioindustri och skogsindustri och målet är att bygga upp nya, hållbara och 

innovativa produkter för framtiden. Kostadseffektivitet, förändringsviljan och personalens 

engagemang och trygghet utformar företagets framgång. Företagets affärer uppdelas till tre grupper: 

energi och cellulosa, papper och tekniska material. Produkter betyder hållbara lösningar samt god 

miljöprestanda. Företagets omsättning var över 10 miljoner euro år 2011. Företaget har 24 000 

medarbetare och produktion finns 16 i länder. (http://www.upm.com/) 

Virpi Riekkinen 

VD Cembrit Oy Lojo, Finland 

Virpi arbetar på Cembrit Oy. Hon är diplomingenjör och hennes huvudämnen har varit 

bildningsteknik, industriell ekonomi och logistik. Hon har arbetat på Cembrit Oy i 7,5 år. Hon blev 

produktionschef vid 30 års ålder. Efter det har hon varit nyckelkundchef och försäljningschef, och 

denna månad började hon arbeta som företagets VD.  

Cembrit Oy ligger i Lojo som är cirka 50 km från Helsingfors. Företaget har två olika fabriker i 

Lojo, som är de enda i Finland. Dotterbolaget Cembrit Oy ingår i danska FL Smidth & Co A/S 

företagsgrupp, som är en av världens största inom produktområdet fibercement. Cembrits lösningar 

tillfredsställer höga funktionskrav inom områden som brand, fukt, ljud och estetik. Deras sortiment 

av fibercementskivor är brett med specialskivor för olika ändamål: fasadskivor, byggskivor och 

brandisolering. Företaget marknadsför cementbaserade byggskivor tillsammans med system för 

hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar. Deras varumärken är starka och de är ledande 

också i Sverige. Cembrit Oys omsättning var cirka 27 miljoner euro år 2010. Företaget har cirka 

http://www.upm.com/
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150 medarbetare i Finland. Cirka 70 % av produktionen går på export till är de nordiska länderna, 

Storbritannien, baltiska länderna, Ryssland, Frankrike, USA, Italien, Polen och Tjeckien. 

(http://www.cembrit.fi/) 

 

Maria Kataikko 

Process development Manager, Cembrit Oy Lojo, Finland 

Maria arbetar på Cembrit Oy. Hon är diplomingenjör och hennes huvudämnen har varit 

pappersteknik på tekniska högskolan och sidämne internationella affärer på Handelshögskolan i 

Helsingfors. Efter några år blev hon lockad till Cembrit Oy där hon har varit fyra år. Nu har hon fått 

ett nytt arbete och arbetsbilden är ännu lite oklar, så hon berättar om sitt gamla arbete.  

Maria arbetar på samma företag som Virpi Riekkinen, Cembrit Oy Lojo i Finland (se företags 

presentation ovan). 

Elin Svensson 

Portfolio manager, Ruukki 

Elin är diplomingenjör från Esbo år 2000. Hennes huvudämnen har varit kemiteknik och industriell 

ekonomi. Efter hennes studier började hon arbeta på Ruukki Metals där hon har arbetat 12 år med 

olika arbetsuppgifter. Hon ansvarar för Ruukki Metals produktportfölj som hade omsättningen 500 

miljoner euro.  

Ruukki erbjuder för sina kunder energieffektiva stållösningar för bättre boende, arbete och 

mobilitet. Företagets expertis är fördelad i tre områden: byggverksamhet & infrastrukturbyggande, 

lösningar och koncept för mekanisk verkstadsindustri samt stål- och metallprodukter. Ruukki 

bedriver verksamhet i cirka 30 länder och sysselsätter omkring 11 800 personer. Under 2011 

uppgick nettoomsättningen till 2,8 miljarder euro. Ruukki har även sammanlagt ca 400 anställda i 

Sverige. (http://www.ruukki.se) 

3.5 Intervjuer 
I god tid tog jag kontakt med respondenterna för att bestämma tid för intervjuer. Först informerade 

jag om vad studien handlade om och presenterade studiens metod. Respondenten kunde själv 

bestämma plats för intervjun för att hon skulle känna sig trygg och för att intervjun skulle passa 

respondentens tidtabell.   

http://www.cembrit.fi/
http://www.ruukki.se/
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Jag genomförde fyra kvalitativa intervjuer och jag har översatt dem från finska till svenska. De 

förberedda frågorna finns i en intervjuguide (se bilagor). Intervjuerna är skrivna i talspråk för att de 

skulle ge en så målande bild av intervjuerna som möjligt. Intervjuerna varade i cirka 45 minuter till 

90 minuter per intervju. Under intervjuerna gjorde jag anteckningar och spelade in dem. Enligt 

Gyberg, Karlsson och Ingelstam (2005) kan dokumentering av intervjuer ske genom anteckningar 

under intervjun, med videobandspelare eller bandspelare. Om man antecknar kan man få också med 

visuell och social information (Kvale, 1997). Gyberg (2005) konstaterar även att idealiskt är kanske 

en kombination av metoder som jag har gjort, men det slutliga valet beror på situationen och vad 

intervjuaren själv tycker känns bäst. 

Utgångspunkten för valet av intervjufrågor (se bilaga) var att de är relaterade till teorin och 

motsvarar undersökningens syfte. Frågornas skiljelinje går mellan öppna och slutna frågor 

(Jakobsen, 1993). Ju fler svarsmöjligheter det finns, desto öppnare är frågan och desto större är det 

svarsutrymmet. Undersökningens syfte har styrt valet av frågor.  

Respondenternas fria berättande har påverkat under respektive intervju. Med en muntlig intervju 

och fritt berättande hoppades jag att få en tydligare bild av kvinnliga ledare och kvinnors ledarskap. 

Alla de respondenterna som jag fick kontakt med deltog i intervjuerna. 

3.6 Etik 
Respondenterna har valt att delta i undersökningen frivilligt. Jag har tagit hänsyn till följande etiska 

regler under arbetets process enligt Nybergs (2000): uppgifter som insamlats om enskilda personer 

får endast nyttjas för forskningsändamål och jag ska ge möjlighet för berörda personer att ta del av 

den etiska tolkningen innan jag publicerar några resultat. Uppsatsen ska bidra till vetenskaplig 

kunskap. 

3.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten anger i vilken utsträckning studien går att upprepa. Reliabiliteten avgörs efter hur 

mycket man kan lita på uppsatsens resultat (Jacobsen, 2002). Medan validiteten kan definieras 

mellan ett test poäng eller en åtgärd och kvalitet forskare vill mäta (Kaplan, 2005). Ibland definieras 

validitet som svar på frågan. 

Genom respondenternas och teoretikernas information kan konstateras att reliabiliteten i denna 

studie utifrån kraven att kunna upprepa resultatet är relativt lågt. Därför att undersökningen handlar 

om kvinnliga ledarnas individuella upplevelser om ledarskap, arbete, och deras tillvägagångssätt 

samt deras personligheter. Undersökningens resultat är enskilt för att det utgår från fyra finska 

kvinnor som arbetar i mansdominerade branscher (industrisektorn) i Finland. Ändå kan den 
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empiriska kunskap jag har samlat in innehålla möjliga felkällor. Det är viktigt att ta hänsyn till att 

kvinnliga ledarnas arbetsmetoder kan variera beroende på arbetssituationerna och att 

undersökningen grundar sig på respondenternas svar och teorin. Å andra sidan kan det också finnas 

några skillnader mellan finska och svenska arbetsmetoder. Respondenterna är och arbetar i Finland. 

Ändå är respondenterna som jag har valt till den här undersökningen nyckelpersoner i sina egna 

företag. Dessutom är litteraturen som använts skriven av erkända forskare inom ämnet. Följaktligen 

har forskarnas och respondenternas information och svar hög trovärdighet, vilket leder till hög 

validitet. Jag anser inte att någon av dessa möjliga felkällor är så pass allvarlig att resultaten som jag 

hoppas uppnå inte skulle vara relevanta. 

Intervjuerna handlar om en generell bild av kvinnors ledarskap, men dessutom ger de relativt 

specifikt information om de kvinnliga ledarnas karriärer, arbetssituationer och ledningsstilar. 

Undersökningen betonar de kvinnliga ledarnas åsikter om ledarskap, karriärer och vilka hinder och 

möjligheter det finns för kvinnliga ledare. Undersökningens insamlade kunskaper grundar sig på 

intervjuerna, litteratur, undersökningar och på artiklar.  

Jag har samlat in relevanta fakta om kvinnligt ledarskap och kvinnliga ledare som studenter samt 

ledare, chefer och organisationsutvecklare kan utnyttja i sitt arbete. Det kan öka kvinnliga ledares 

acceptans i arbetet och möjligheter. 

3.8 Analysmetod 
Analysen klassificerar på ett systematiskt sätt ett tema, en text, ett fall, ett material osv. i deras olika 

beståndsdelar (Rienecker och Jörgensen, 2002). Det sätt som man väljer för att analysera empirin 

baserar sig i den metod man valt för arbetet. I min studie handlar det om att genom kvalitativa 

intervjuer hitta svaret till hur kvinnor utövar sitt ledarskap, hur ledarna har kommit så långt i deras 

karriärer och vilka hinder och möjligheter det finns för kvinnliga ledare. Därefter analyserar jag om 

dessa kvinnor i ledande ställning utövar kvinnligt ledarskap, manligt ledarskap eller en kombination 

av dessa. Följaktligen har sammanställning och analys skett efter att intervjuerna har avslutats.  

Analysen är arbetet med att tolka intervjumaterialet till en sådan form så att det på ett begripligt sätt 

går att presentera för andra de viktigaste dragen och kärnan i intervjun (Kvale, 1997).  Enligt Kvale 

(1997) finns det ingen standardmetod för analysen, men han anger fem huvudmetoder för kvalitativ 

analys. Jag har använt mig av Kvales ”Meningskoncentrering” där en intervjuads uttalanden kortas 

ner, så att endast den väsentligaste innebörden kvarstår. Med startpunkt från studiens syfte ska 

viktigt skiljas från oviktigt och överflödigt material tas bort (ibid 1997). Utgångspunkt för valet av 

analysmetod var att det skulle möjliggöra jämförelse mellan de kvinnliga ledarnas intervjuer och 
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teori. Jag har använt mig av varje tema vid teorin och kopplade delar av intervjuerna efter dessa. 

Genom att materialet har strukturerats upp i olika teman har undersökningens syfte alltid funnits 

med vid analysarbetet. Analysen innehåller fem teman: 

1. Finns det skillnader mellan mäns och kvinnors agerande i arbetslivet? 

2. Hur utövar kvinnor sitt ledarskap? 

3. Vilka hinder och möjligheter finns det för kvinnliga ledare? 

4. Hur kan vi få mer kvinnor till företagens ledande positioner?  

5. Hur har studiens kvinnor kommit så långt i sina karriärer?  

Analysen grundar sig på teorin, tidigare undersökningar, artiklar och intervjuerna. Den tar fram 

några bitar av teorin som är relevant med tanke på frågeställningen och lyfter fram nyckelpunkter ur 

intervjuerna. 
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4. Empiri 
I följande kapitel presenterar jag undersökningens respondenter och insamlad data. Kapitlet 

grundas på kvalitativa intervjuer och jag lyfter fram respondenternas tankar om ledarskap, 

karriärer och hur det är att vara kvinnliga ledare i industribranschen. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av de kvinnliga ledarnas intervjuer. 

4.1 Presentation av insamlad data 

Alla medarbetare (fyra personer) arbetar i ledande positioner. Jag har intervjuat en VD och tre 

chefer: Virpi Riekkinen (VD), Kirsi Riekkinen, Maria Kataikko och Elin Svensson (hennes namn 

har förändras efter personens begäran). Respondenternas kommentarer har skrivits ord för ord när 

jag citerar en respondent. 

Virpi Riekkinen: VD  

Virpi arbetar på Cembrit Oy. Hon har studerat på tekniska högskolan i Esbo och hennes 

huvudämnen har varit bildningsteknik och industriell ekonomi och logistik. Hon har fått 

tillförlitlighet och pålitlighet från utbildningen. Hon konstaterar att ”Tekniska högskolan handlar 

väldigt mycket om matematik”. Därför deltog hon i ett Global Talent program som fokuserade på 

ledarskap och hur man agerar med människor. Programmet hade ett inträdesprov och det hölls i 

USA, Indien och Storbritannien. Programmet var tvåårigt och där var två kvinnor och 18 män.  

Virpi har arbetat på Cembrit Oy i 7,5 år och nu har hon blivit företagets VD (läs mer om Virpis 

karriär och företaget i kapitel 3.41). Företaget bedriver verksamhet i Finland, Sverige, Danmark och 

Storbritannien och det satsar på kvalitet och produktion. Till Virpis arbetsuppgifter hör bland annat 

att övervaka att produktionskvaliteten och tidtabellerna hålls, samt material, fasadskivor och 

emaljer. Företaget har olika arbetsprojekt i hela Europa. Virpi poängterar att ”Vi har ett projekt i 

Roms tunnelbana”. Dessutom har företaget över 450 försäljningsplatser (bland annat K-rauta, 

Starkki, Puukeskus). Hon beskriver produkternas försäljningsprocess: ”Arkitekter bestämmer 

produkten. Efter det gör entreprenörerna affärer och produkterna passerar järnaffärer”. 

Virpi beskriver sig själv som hård, analytisk, rationell, samarbetsam, mottaglig, godtagande, 

medveten om mönster, helheter och sammanhang, och emotionell. ”Jag satsar på decentralisering, 

respekterar andra, försöker att få människor att förstå helhetsbilden, är rejäl och använder 

”common sense”. Hon satsar på demokrati och öppen diskussion. Hon poängterar även att: ”Jag 

skulle bilda mig en arbetsgrupp som liknar en process och vill inte framhäva min position”. 
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Virpi berättar om mäns och kvinnors förhållningssätt till befordran. Hon poängterar att män tänker 

ofta bara på VD:s position och dess ära, som hennes manliga kolleger har konstaterat om de skulle 

få befordran. Virpi beskriver situationen när hon fick platsen som företagets VD. ”När jag fick höra 

om VD möjligheten tänkte jag först på mängden av arbetsuppgifter och var lite chockerad. Jag har 

inte eftersträvat att bli VD”. Hon anser att efter hennes utnämning till VD har medarbetarna tänkt 

mer på hierarki. Hon ger sin synpunkt på detta: ”Människors attityder förändras när man blir VD. 

De börjar tänka på positionen och de vågar inte nödvändigtvis komma och diskutera med mig på 

grund av positionen”. 

I företaget finns det sammanlagt 170 medarbetare varav 130 medarbetare arbetar på fabriken och 

cirka fem medarbetare av dem är kvinnor. Kontoret har 40 personer varav 50 % är män och 50 %  

kvinnor. ”Vi har försökt att anställa alla kvinnor som har sökt till fabriken”. Hon berättar att 

ledningsgruppen består av fem personer varav två är kvinnor och tre män, och samarbetet har 

fungerat väl mellan gruppens medlemmar. Ledningsgruppen diskuterar och fattar beslut 

tillsammans. Dessutom vill hon inte framhäva sin position genom sin klädstil. Virpi har blivit van 

vid att arbeta med män i skolan. ”Vi hade sex kvinnor och 70 män på skolan”. Virpi konstaterar 

utifrån sina erfarenheter att ”Några män har brist på empati”. 

Arbetsgruppens goda funktion beror på människorna i gruppen, konstaterar Virpi. Hon säger att: 

”Det finns inte problem inne i arbetsgruppen som består av människor som redan känner varandra. 

Men om det finns män som är främlingar, är situationen en helt annan. Då måste kvinnorna arbeta 

hårt för att få medarbetare att lyssna på dem”. Det beror också på kulturen konstaterar hon. 

”Medarbetarna hade svårigheter att tro att en kvinna kan vara ledare t.ex.i Spanien och i baltiska 

länderna och då var det svårt att få fram sitt budskap till manliga medarbetare”. Dessutom har 

mansdominerade branscher sina egna problem, t.ex. byggnadsbranschen där Virpi arbetar, eftersom 

där finns så få kvinnor. Då kan det vara svårt för kvinnor att få utrymme och uppskattning i 

diskussioner, anser Virpi. Hon har inte upplevt diskriminering i Finland och dessutom har hon fått 

nya utmaningar efter ett par år.  

Virpi skulle beskriva sitt ledarskap såsom: socialt, empatiskt, samarbetsinriktat och 

uppgiftsorienterat. Hon kommer bra överens med andra, så länge de sköter sitt arbete. Mellan 2004 

och 2007 var hon arbetsgruppens manager där det inte fanns några andra kvinnor. ”Man lyssnade 

inte på kvinnor”. Hon behövde arbeta hårt för att få folk att lyssna och hon behövde ha någonting 

viktig att säga. Hon tycker att fler kvinnors inträde i branschen har hjälpt situationen. ”Företaget 

vill ha fler kvinnor, samt manliga kolleger vill också ha fler kvinnor”. Hon tycker att en jämn 
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blandning mellan män och kvinnor är den bästa lösningen. Virpi har föredragit kvinnor och strävat 

efter att anställa kvinnor. 

Beslutsfattandet är mer centraliserat och går uppifrån och ned i företaget. Virpi konstaterar att 

”ledarna fattar beslut men ledningsgruppen diskuterar ärenden tillsammans”. Hon tycker att man 

kunde utveckla processen och involvera medarbetarna mera. För att få bättre kvalitet, se hur hennes 

budskap har tagits emot och få nya idéer från medarbetarna. 

 

Virpi anser att det är en fördel att vara en kvinna. Om kvinnan har någonting väsentlig att säga är 

det lättare för kvinnan att få stanna kvar i minnet. Virpi fortsätter med att män inte vågar tala rakt ut 

med en elak ton: ”I reklamationer vågar män inte skrika mig rakt i ansiktet, som de kanske kunde 

göra om ledaren skulle vara en man”. 

Virpi anser att det är svårare för kvinnor att göra karriär och klättra upp i hierarkier. ”Kvinnor får 

inte nödvändigtvis arbetsmöjligheter t.ex. inom tung industri”. Dessutom kan familjen vara ett 

hinder. Hon anser att kvinnorna har sällan en människa (t.ex. mentor) som stöttar henne och det är 

svårare för kvinnor att få arbetsmöjligheter. Hon stöder kvotering. Virpi anser att hon har kommit så 

långt i sin karriär för att hon är fokuserad på att göra ärenden ordentligt och hon utför ärenden själv 

och delegerar inte (som hon kunde göra mer säger hon). Hon tillägger även att hon inte har haft en 

karriärsplan Nu när hon har blivit företagets VD har hon fått en psykologi-coach från Danmark. 

Virpi gillar att arbeta med människor och ger sin synpunkt på detta: ”Andra människor berikar”. 

”Jag har upplevt motigheter från främmande manliga kolleger, medan bekanta medarbetare stöttar 

mig”. Hon anser att nu kan hon inte ha familj på grund av krävande arbetet. Hon har inte blivit 

frågad om moderskap i anställningssituation. ”Jag har blivit tvungen att avstå från familjen, 

fritiden, vänner på grund av arbetsmängden”. Hon arbetar på väldigt effektivt och är ambitiös. 

Virpi är ogift men hon tillägger även att ”Om jag skulle ha familj skulle jag inte arbeta lika 

mycket”.  

Kirsi Riekkinen: kundservicechef och drying department superintendent 

Kirsi arbetar på UPM -Kymmene. Hon har studerat på tekniska högskolan i Esbo och hennes 

huvudämnen och sidämnen har varit cellulosateknik och industriell ekonomi (läs mer om Kirsis 

karriär och företaget i kapitel 3.41). Hon arbetar nu som kundservicechef och drying department 

superintendent.  
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Kundservicechefens arbete går ut på cellulosaöverföring, fakturering, tekniska problem, besök på 

fabriken och reklamationer. Drying department superintendentens arbete däremot går ut på 

maskinfunktion, utveckling och underhåll. Förra året hade hon ett arbetsprojekt i Kina som varade i 

tre månader.  Hon beskriver sig själv som objektiv, action-orienterad, analytisk, rationell, 

samarbetsam, mottaglighet, uppgiftsorienterad, emotional, ömsesidig, introvert, pratsam, social, 

medveten om mönster, helheter och sammanhang. Hon skulle bilda en arbetsgrupp som liknar om 

en process. 

Kirsi är chef över åtta medarbetare varav två är kvinnor. ”Alla känner igen varandra i 

arbetsgruppen då samarbetet fungerar bra. Beslutsfattande i gruppen har gått bra”. Hon har 

arbetat en längre tid i företaget och alla känner henne. Det har hjälpt situationen. ”Men 

arbetsgruppen är den enda som har kvinnor som chefer och gruppens manliga kollegor har fått 

höra feedback av det”. Hon berättar att andra manliga kolleger har skojat på hennes arbetsgrupps 

manliga kolleger om kvinnliga chefen. Kirsi anser att ibland i beslutsfattande krävs mer diskussion. 

Dessutom har företaget haft en konsult (psykolog) på grund av arbetsatmosfären, mer noggrant sagt 

arbetsplatsmobbning. 

”Jag har upplevt diskriminering genom olika föreningar där människor inte känner varandra”. 

Kirsi upplever att människor som levererar apparater har svårigheter i att förhålla sig till kvinnor. 

Några leverantörer har haft svårigheter att lyssna på kvinnor i ledande positioner. Kirsi ger ett 

exempel på detta. Företaget samarbetar med Andritz som har medarbetare från Sverige och 

Österrike. ”För Österrikiska män var det svårt att samarbeta med kvinnor som är på ledande 

positioner. De underskattade kvinnors yrkeskunnighet”. Kirsi upplever att det är en kulturfråga. 

Hon har inte upplevt motstridighet från svenska eller finska kolleger. Medan i Kina kunde några 

kinesiska arbetare inte alls prata till kvinnliga chefer på grund av att de var kvinnor.  

Kirsi strävar efter att vara demokratisk, samarbetsam, uppgiftorienterad och hon strävar efter att ta 

hänsyn till medarbetarnas bakgrund. Företaget är ett hierarkiskt företag men hon eftersträvar att 

fungera på decentraliserat sätt där ”medarbetare har en möjlighet att påverka, men i motstridiga 

situationer fattar chefen beslut”. 

Kirsi tycker att arbetsgruppens medlemmar är trevliga. Hon har upplevt att det har varit en fördel att 

vara en kvinna. ”Männen vågar inte nödvändigtvis ställa ”dumma” frågor till andra män men de 

vågar fråga kvinnorna. Några medarbetare har haft svårigheter att förhålla sig till kvinnliga 

chefen. speciellt då äldre manliga medarbetarna”. Eftersom de har alltid haft en manlig chef i 

allmänhet. Dessutom fortsätter hon att om medarbetare har haft svårigheter hemma, kommer han att 
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prata om dessa ärenden med kvinnliga ledaren. ”Han skulle inte nödvändigtvis komma om ledaren 

skulle vara en man”. Kirsi har upplevt motstridighet från andra manliga kollegor men inte av 

männen som hör till hennes arbetsgrupp. Alla hennes ledare har varit män. 

Kirsi anser att ledare kan vara ett hinder för kvinnor. ”Hon berättar att när hennes arbetskamrat 

meddelade om sin gradviditet så hennes chef (man) sade att nu lämnar du företaget i knipa”. Kirsi 

har också upplevt den samma situationen. ”Hennes chef har sagt att nu kommer det inte 

förändringar på ett par år”. Kirsi menar att när hon blev befordrad kunde hon inte ens tänka sig att 

skaffa barn enligt hennes respektive chef. Kirsi är ogift och barnlös. Hon har varit tvungen att avstå 

sin fritid. Hon måste arbeta mer än åtta timmar långa arbetsdagar, t.ex. tillbringa tid med kunder på 

krogen och träffa kunder på sin fritid. Hon tillägger även att bara en man har tagit en ”lång” 

pappaledighet i deras företag.  

Kirsi har gillat att arbeta på fabriken där hon har fått olika arbetsmöjligheter. Kirsi berättar att hon 

inte har haft en mentor men hennes chef har stöttat henne, kanske på grund av att hans dotter arbetar 

inom samma bransch. Hennes chef har bland annat erbjudit olika arbetsmöjligheter åt henne. Ändå 

tycker hon att kvinnliga sekreterare har svårigheter att förhålla sig till kvinnliga ingenjörer. De vill 

inte nödvändigtvis diskutera med dem eller delta i samma jobbevenemang.  

Kirsi anser att: ”Företag borde satsa på jämställdhet så att det borde vara en norm att det finns en 

jämn blandning mellan män och kvinnor”. Hon anser att det skulle skapa det bästa resultatet för 

företaget. Kirsi stöder kvotering om det inte finns någon annan lösning. Hon har föredragit kvinnor 

och strävat efter att ta kvinnor till arbetet. Enlig Kirsi är män mer auktoritära, hierarkiska och deras 

tillvägagångssätt har kommit från armén, som är obligatorisk i Finland för män.  

Maria Kataikko: Process development Manager  

Maria arbetar på Cembrit Oy. Hon har studerat på tekniska högskolan i Esbo och på 

handelshögskolan i Helsingfors (läs mer om Marias karriär och företaget i kapitel 3.41). Under 

studietiden arbetade hon på en pappersfabrik. Efter det gick hon till Österrike för två års tid och 

arbetade på en pappersfabrik. Sedan arbetade hon på Kirkniemi (pappersfabrik) i Finland som 

kundservicechef och som miljöskyddschef. Men efter några år blev hon lockad till Cembrit Oy där 

hon har varit fyra år. 

Maria har åtta personer som är direkt underordnade men dessutom har hon 70-100 personer som är 

indirekta underordnade. Hon blev produktionschef vid 35 års ålder. Då bestod hennes 

arbetsuppgifter av produktionsutveckling, produktionsmängd, slutkunder, bearbetning av 
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beställningar, planering av produktion, logistik, reklamationer, anskaffning av råvaror och material. 

Nu har hon fått ett nytt arbete på samma arbetsplats och arbetsbilden är ännu lite oklar, så hon 

berättar om sitt gamla arbete. Maria tycker om att se helheter, att lära sig nya saker och är ivrig 

inför sina nya arbetsuppgifter.  

Maria beskriver sig själv som social, samarbetsam, öppen, pratar rakt men önskar också feedback 

då man måste glömma hierarkin, och hon tycker om att interferera sakerna. Hon gillar inte att 

framhäva sin position eftersom då kan man inte få allas medarbetares åsikter med. ”I Österrike 

framhävde män sin position”. Maria berättar om att det finns hierarkier i Österrike. Hon tycker om 

att arbeta med sina kunder t.ex. på reklamationer. Hon är analytisk, uppgiftorienterad, objektiv, 

hård, torr, medveten om mönster och helheter och sammanhang, och lite emotionell och linjär då 

hon får sig själv att genomföra och inverka på ärenden. Hon skulle bilda sig en heterogen grupp 

som skulle påminna en process.  

Hon berättar att ”Den gamla arbetsgruppen bestod av åtta människor varav två var kvinnor. Det 

var lätt att fatta beslut men om ärenden handlade om människor var det svårare att fatta beslut t.ex. 

i ärenden om sommarsemester. Man kan inte behaga alla”. Hon tillägger även att manliga kollegor 

har varit ovänliga i Österrike. Där upplevde Maria underskattning och ”flickaktig behandling”. Hon 

tillägger även att ”Män skvallrar relativt mycket och pratar bakom ryggen”. 

Maria anser att Cembrit oy är ett bra exempel om jämställdhet. Hon har inte upplevt diskriminering. 

Maria beskriver hennes ledningsstil såsom: decentraliserad, uppgiftorienterad, analytisk, vill få alla 

med, framhäver inte sin position, gillar rutiner, lojalitet, demokratisk (stora beslut fattas uppifrån 

och nedåt), emotionell, lite hierarkisk och lite befallande. Hon tillägger även att hon är pratsam, vill 

göra allt ordentligt och gillar siffror.  

Maria anser att glastaket är ett hinder för kvinnors karriärer. Hon anser att manliga kolleger har 

lättare att göra karriärer. Maria ger sin synpunkt på detta: ”Männen väljer ofta andra män men det 

beror mycket på kvinnan själv. Gamla män anställer gärna andra män”. Maria anser att det finns få 

kvinnor som söker på ledande positioner i företag. Hon tror dock att kvinnliga ledare kunde vara 

bättre än manliga ledare. ”Ofta har kvinnor mer omfattande tillvägagångssätt och de är resonligare 

än män. Å andra sidan tar män mer risker än kvinnor. Kvinnor har mer mångfacetterad ledning. 

Hon kan se på ett mer omfattande sätt än män och konkurrerar inte så mycket”. Hon anser att 

kvinnor är mer demokratiska och generellt gör de sakerna ordentligt. Ibland är kvinnor grymma mot 

andra kvinnor och kvinnor borde bilda nätverk i aktivare mån. Maria konstaterar att kvinnor är bra 
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på organisering för att hon måste klara av familjen, barn, hem och arbete. Dessutom är kvinnor mer 

sociala. 

Maria har haft goda chefer som har stöttat henne i karriären. Hon har varit modig och färdig att 

dyka in i det okända. Hon har haft en mentor som var hennes tidigare chef som var 15 år äldre än 

henne. Det har ökat hennes säkerhet och förtroende. Maria anser att män litar mer på sina 

kompetenser även om de är osäkra i ärenden. ”Kvinnor är mer osäkra och ödmjukare”.    

Maria är gift och har två barn. Hon balanserar mellan familjen och arbetet. ”Men barnen och 

familjen har hjälpt mig att få bättre balans mellan arbetslivet och familjen. Jag kan koncentrera 

mig bara på arbetet på arbetsplatsen och efter arbetsdagen måste jag tänka på familjen och 

barnen”. Således kan arbetet ta över för mycket av hennes tid konstaterar hon. 

Maria anser att det har varit en fördel att vara en kvinna t.ex. på ett seminarium. ”Där fanns 30 män 

och två kvinnor. Då är det lättare för kvinnorna att särskilja sig från gruppen. Kvinnorna får mer 

uppmärksamhet. Hon stannar kvar i minnet (bara för att hon är en kvinna) om hon beter sig väl. 

Ofta måste kvinnor vara bättre än män och ha bättre kompetenser än män”. Maria har föredragit 

kvinnor. ”Det finns färre kvinnor som söker till denna bransch”. Maria tycker att den bästa 

lösningen är en jämn blandning mellan män och kvinnor. Det finns ännu ett glastak för kvinnor 

tycker hon. Hon uppmuntrar definitivt om föräldraledighet skulle uppdelas så att mammor skulle 

vara föräldralediga 6 månader, pappor 6 månader och mamman och pappan tillsammans 6 månader, 

för att det skulle öppna mer möjligheter för kvinnor. ”Moderskap är dock ett problem för kvinnors 

karriärer och det kan vara ett hinder”. Hon har självt upplevt att moderskap har bromsat hennes 

karriär. Dessutom tillägger hon även att hennes bekanta par var nära att skilja sig på grund av 

föräldraledighet. Både mannen och kvinnan arbetade på höga positioner och var akademiskt 

högutbildade men problemet var att mannen inte kunde stanna hemma och sköta barn för en liten 

tid.  

Elin Svensson: produktportföljchef 

Elin är diplomingenjör från Esbo i 2000 (tekniska högskolan). Hennes huvudämnen var kemiteknik 

och industriell ekonomi. ”Jag har arbetat i många företag under min studietid. Jag gjorde mitt 

diplomarbete till Neste Oil”. Hon har arbetat på Ruukki Metals 12 år med olika arbetsuppgifter.  

”Jag ansvarar för Ruukki Metals produkters produktportfölj där omsättningen var 500 miljoner 

euro. Mitt arbetsmål är att omarbeta produkter till sådana så att man får den bästa lönsamhet av 

dem. I praktiken innebär det att förnya produkter (nya produkter, ersätta gamla produkter) och 
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existerande produkternas prisgenomgång”. Hon samarbetar med försäljningsledningen och 

produktionsledningen.   

Elin beskriver sig själv som snabb, objektiv, analytisk, linjär, rationell, samarbetsam, medveten om 

mönster, helheter och sammanhang, flitig och logisk. Hon skulle bilda sig en grupp av kompetenta 

personer som kunde fungera självständigt och målen skulle definieras på ett noggrant sätt. 

Elin har inte underordnade. ”Företaget är en matrisorganisation där en manlig kollega rapporterar 

till mig”. Hon anser att ”man kan få inflytande när man är bra på det man gör. Ibland har jag 

upplevt att kvinnor måste vara mer kompetenta än män för att de kan avancera i organisationen”. 

Hon har inte upplevt diskriminering. 

Elin beskriver sitt ledarskap som demokratiskt men samtidigt lite befallande. Hon tycker att ”Inom 

mansdominerade arbetsgrupper behövs befallande ledningssätt”. Men hon skulle inte använda 

samma sätt att leda i kvinnliga grupper. ”Men ändå är det lättare att samarbeta med män när 

ledaren är tydlig, rak och lite befallande.“ Elin anser att det har varit svårt att genomföra beslut i 

praktiken, speciellt i stora organisationer där man försöker att ta hänsyn till alla medarbetare. Hon 

ger sin synpunkt på detta: ”Jag tror inte att det beror på män/kvinnor utan att det beror på stora 

organisationer”. 

Elin började som produktsutvecklingsingenjör år 2000. Efter det fick hon plats som teamchef efter 

sin mammaledighet år 2006. ”2007 började jag som produktionschef och då hade jag sju 

underordnade. 2009 började jag som portföljmanager”. 

Elin poängterar att manliga täta grupper är ett hinder för kvinnors karriärer. Där väljer män gärna 

andra män.”Dessutom har kvinnor ofta sämre fortroende och de vågar inte framföra sig”. Hon 

konstaterar dock att kvinnan kan särskilja sig från arbetsgruppen. ”Kvinnorna har ofta bättre 

sakkunskap och de förbereder sig bättre på möten och i beslutsfattande än männen”. 

Elin säger att hon har kommit så långt i karriären på grund av hennes yrkeskunskap och med tur 

(hon har fått arbetsmöjligheter som har passat henne). ”Dessutom har jag socialt mod och är 

utåtriktad”. Hon har inte haft någon mentor. Elin har upplevt att hon måste visa till manliga 

kollegor att hon kan klara sig och kan göra samma saker som männen. Hon ger sin synpunkt på 

detta: ”Kvinnan kan skilja sig åt lättare i manliga miljöer. Namnet fastnar lättare i minnet”. 

Elin är gift och har två söner. Hon säger att ”Jag skulle kanske ha funderat på tredje barn om 

arbetet inte skulle vara så krävande”. Hon stöder kvotering. ”Jag anser att det är lättare för män 
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att göra karriär inom industribranschen än kvinnor. Kvotering skulle ge bättre chanser för 

kompetenta kvinnor att ta sig in i branschen”. 

4.2 Sammanfattning av intervjuerna 
Efter en genomgång av intervjuerna kan konstateras att det finns många likheter mellan de 

kvinnliga ledarna. Tabell 4 visar likheter och skillnader mellan ledarna och viktiga punkter från 

intervjuerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Sammanfattning av intervjuerna 
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                                  Kirsi Riekkinen      Virpi Riekkinen       Maria Kataikko       Elin Svensson 

Högre 
högskolexamen: 

         JA 

Diplomingenjör 

           JA 

Diplomingenjör 

          JA 

Diplomingenjör 

          JA 

Diplomingenjör 

Befattning: Kundservicechef 

och drying 

department 

superintendent. 

VD. Process 

development 

manager. 

Produktportföljchef. 

Hur många med- 
arbetare hon är 
chef över? 

Åtta personer varav 

två är kvinnor. 

Företaget: 170 

medarbetare, 

ledningsgrupp: fem 

personer varav två 

är kvinnor. 

Åtta personer men 

indirekta 

medarbetare 70-

100 personer. 

En manlig 

medarbetare.  

Egen uppfattning 
om sitt 
ledarskap: 

Strävar efter att 

vara demokratisk, 

samarbetsinriktad, 

framhäver inte sin 

position, 

uppgiftorienterad, 

strävar efter att ta 

hänsyn till 

medarbetares 

bakgrunder och att 

fungera på 

decentraliserat sätt. 

 

social, empatisk,  

uppgiftsorienterad, 

framhäver inte sin 

position, ledarna 

fattar beslut men 

ledningsgruppen 

diskuterar 

tillsammans. Man 

utvecklar processen 

så att medarbetarna 

är mer deltagande. 

Pratsam, 

decentraliserad,  

vill göra allt på 

ordentligt, 

uppgiftsorienterad, 

analytisk, gillar 

siffror, vill få alla 

med, framhäver 

inte sin position, 

gillar rutiner, lojal, 

stora beslut fattas 

uppifrån och nedåt, 

demokratisk, 

emotionell, lite 

hierarkisk och lite 

befallande.  

 

Demokratisk men 

på samma gång lite 

befallande. Inom 

mansdominerade 

arbetsgrupper 

behövs befallande 

ledningssätt. Men 

hon skulle inte 

använda samma sätt 

att leda i kvinnliga 

grupper. 

 

Hinder för 
kvinnliga ledare: 

Ledare kan vara ett 

hinder för kvinnor, 

manliga 

främmande 

kolleger och 

familjen/barn. 

Det är svårare för 

kvinnor att göra 

karriär och att 

klättra upp i 

hierarkin, kvinnor 

får inte 

nödvändigtvis 

arbetsmöjligheter 

t.ex. inom tung 

industri, manliga  

främmande 

kolleger och 

familjen kan vara 

ett hinder. 

 

Glastaket är ett 

hinder, männen 

väljer andra män 

men mycket beror 

på kvinnan själv. 

Gamla män 

anställer gärna 

andra män. 

Familjen bromsar 

och kvinnor har 

ofta sämre 

självförtroende. 

 

Manliga täta 

grupper och 

kvinnor har ofta 

sämre förtroende 

och de vågar inte 

framhäva sig. 

 

Kvotering till 
företags 
styrelser: 

          JA            JA           JA            JA 

Familjen:         Ogift.        Ogift. Gift och två barn Gift och två barn 
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5. Analys 
I analyskapitlet analyserar jag berättelserna från de fyra intervjupersonerna i relation till mina 

frågeställningar, detta med utgångspunkt i empiriska fakta och med stöd i teorin. 

 

5.1 Analysens genomförande 

Genom olika teman ska jag lyfta fram nyckelfaktorer från empiriska studien och teorin. 

Analyskapitel grundas på empiri men det går även till djupare nivåer. Analysen innehåller fem 

kategorier: 

1. Skillnader mellan mäns och kvinnors agerande i arbetslivet 

2. Hur utövar kvinnor sitt ledarskap? 

3. Vilka hinder och möjligheter finns det för kvinnliga ledare? 

4. Mer kvinnor till företags ledande positioner 

5. Hur har studiens kvinnor kommit så långt i sina karriärer?  

 

5.2 Skillnader mellan mäns och kvinnors agerande i arbetslivet  

Marklund och Snickare (2005) konstaterar att flickors uppfostran kan vara en anledning till varför 

det finns färre kvinnliga ledare än manliga ledare. Drake och Solberg (1996) poängterar att 

utgångspunkten är att pojkar/män har socialiserats med hänsyn till hierarkiskt tänkande, oberoende 

och status. Medan kvinnor socialiserats till att värdesätta relationer, dialog och att undvika 

konflikter. Författarna menar att män ofta försöker markera oberoende och status medan kvinnor 

lägger vikt vid att skapa närhet och kontakt i kommunikationsprocessen. I kopplingen till den här 

bakgrunden kan konstateras att respondenternas erfarenheter stämmer överens med forskningen. 

Kvinnorna betonar demokratiskt ledningssätt, diskussion och samarbetet med medarbetare. Medan 

män ofta tänker på position, makt och ära, konstaterar Virpi. Hon blev lite chockerad när hon fick 

höra om platsen som företagets VD medan hennes manliga kolleger skulle vara ivriga över 

positionen och dess ära. Dessutom är en generell uppfattning att män värderar deras kompetens för 

högt medan kvinnor ofta är ödmjukare och mer anspråkslösa än männen. Maria poängterar även att 

män litar mer på sina kompetenser än kvinnor även om de är osäkra i ärenden. Hon tycker att 

kvinnor är mer osäkra och ödmjukare än män. 

Enlig Alvesson och Billing (1997) är en typisk beskrivning av maskulinitet: hård, torr, opersonlig, 

objektiv, explicit, yttre fokuserad, action-orienterad, analytisk, linjär, rationell och materialistisk. 
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Medan kvinnliga värden kännetecknas av ömsesidig, samarbete, mottaglighet, godtagande, 

medveten om mönster, helheter och sammanhang, emotionell, intuition och syntes. Men författarna 

anser dock att kvinnor skiljer sig åt från män i fråga om riktlinjer, bland annat att kvinnor är mindre 

själviska. Detta har en koppling till respondenternas svar. Kirsi beskriver sig själv som objektiv, 

action-orienterad, analytisk, rationell, samarbetsam, mottaglig, emotionell, ömsesidig, introvert, 

pratsam, social, medveten om mönster och helheter och sammanhang. Alla respondenterna lyfter 

fram att de är sociala, satsar på decentralisering och åtminstone är lite emotionella men å andra 

sidan kan de vara analytiska och rationella. Följaktligen finns det både manliga och kvinnliga 

egenskaper hos alla studiens kvinnliga ledare. Det kan bero på branschen, företaget och situationen. 

Kvinnor med teknisk utbildning kan ha mer ”manliga” egenskaper än t.ex. kvinnor med vård- HR- 

eller humanistisk bakgrund därför att kvinnorna har arbetat med pojkar/män i skolan och i 

arbetslivet. De vågar inte nödvändigtvis betona sin kvinnlighet i manliga miljöer som Virpi också 

poängterar. Detta kan påverka deras ledningsstil och agerande i arbetslivet.  

Det finns även utredningar som visar att kvinnor är mer sociala och har språkliga talanger medan 

män är mer matematiska. Enlig utbildningsstyrelsens rapport (2004) tycker pojkarna att fysik var 

viktigast ämnet samt att de inte tyckte lika mycket om språk som skolämne som flickorna. 

Dessutom har kvinnor en tendens att studera mer språk, sociologi och humaniora ämnen medan 

män läser mer matematik och tekniska ämnen. Enligt tabell 2 (som beskriver situationen i början av 

2000-talet då studiens kvinnliga ledare har blivit färdiga med sina studier) är de kvinnliga 

studenterna väl representerade inom de flesta ämnen idag och inte bara de som av tradition alltid 

ansetts vara typiska för kvinnor. Medan männen dominerar allt färre och dessutom är deras 

koncentration till olika teknikämnen påtaglig. Virpi konstaterar även att de hade 70 män och 6 

kvinnor i tekniska högskolan. Följaktligen har kvinnliga ledarna blivit vana vid att komma överens 

med männen.  

Arhén och Zaar (1997) hävdar att manliga grupper organiserar sig spontant hierarkiskt medan 

kvinnors naturliga sätt att organisera sig liknar en ständig process. Det har koppling till intervjuerna. 

Alla respondenterna säger att de skulle bilda sig en arbetsgrupp som påminner om en ständig 

process i en teoretisk situation. Ingen av kvinnorna vill framhäva sin position i arbetsgruppen eller 

betona hierarki. Dessutom satsar de mer på decentralisering där alla medarbetare är med i 

beslutsfattande. I den här situationen agerar kvinnliga ledarna mer på ett kvinnligt sätt. 

Speciellt inom mansdominerade organisationer är kvinnor något nytt och annorlunda. Där är 

mannen normen och kvinnan undantag, hävdar Drake och Solberg (1996). Det kan kopplas till 
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respondenternas svar. Kirsi beskriver att deras arbetsgrupp är den enda arbetsgruppen som har en 

kvinna som chef, och därför har andra manliga kolleger skojat med gruppen på grund av den 

kvinnliga chefen. Dessutom tillägger hon även att människor som levererar apparater har 

svårigheter i att förhålla sig till kvinnor. Det är också en kulturfråga. Enligt intervjuerna har ingen 

av respondenterna upplevt diskriminering i Finland. Medan i Spanien, Österrike, baltiska länderna 

och i Kina har kvinnorna upplevt underskattande, flickaktig behandling och allt som allt har det 

varit svårt för män att lyssna på kvinnor. 

5.3 Hur utövar kvinnor sitt ledarskap? 

Dagens existensvillkor för organisationer och företag har förändrats. Enligt teorin ställs det krav på 

anpassning och omställning som har öppnat möjligheter för kvinnor. När kvinnor släpptes i ledande 

positioner behövde särskiljas kvinnornas ledarskap från den dominerande mannens 

ledarskap. Följaktligen föddes begreppet kvinnligt och manligt ledarskap, konstateras i teorin. 

Alvesson och Sveningsson (2007) poängterar även att det finns s.k. kvinnligt ledarskap som är mer 

demokratiskt, relations- och känsloorienterat. Men de anser också att det finns få belägg för att 

kvinnor och män är olika i fråga om ledarskap. Enlig en generell uppfattning innebär kvinnligt 

ledarskap ett mer rationellt förhållningssätt där kvinnan närmar sig världen som en individ som är 

en del av ett sammanhang, medan mannen ser världen som en hierarki där alla är inordnade efter 

rang, makt och position, framkommer i teorin. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att empati, 

decentralisering, demokrati, interaktion, samarbetsriktning och förmåga att motivera är typiska 

egenskaper för kvinnliga ledare medan manliga chefer agerar mer auktoritärt eller befallande. Det 

har en koppling till intervjuerna. Kirsi anser att män är mer auktoritära, hierarkiska än kvinnor och 

deras tillvägagångssätt har kommit från armén, som är obligatorisk i Finland för män. Maria 

poängterar även att ”Kvinnor är också mer sociala”. Ett av mina mål med uppsatsen har varit att 

analysera kvinnors ledarskap: utövar de kvinnligt ledarskap, manligt ledarskap eller en kombination 

av dessa? Efter intervjuerna kan jag konstatera att alla studiens kvinnliga ledare satsar på 

demokratisk ledarstil och decentralisering. Ingen av ledarna vill framhäva sin position som är 

vanligare för männen. Respondenterna beaktar inte makt, rang eller position. De betonar sin sociala 

förmåga men många av dem är dock uppgiftsorienterade. Det kan bero på branschen. Alla arbetar 

på tekniska- och mansdominerade branscher, närmare bestämt inom industribranschen. Studiens 

kvinnliga ledare utnyttjar en kombination av kvinnligt – och manligt ledarskap. Men ändå finns det 

lite mer kvinnliga ledarskapssidor än manliga hos respondenterna. Kvinnorna är mindre auktoritära 

och hierarkiska än män.  
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I stort sett är medarbetare mera nöjda med kvinnliga ledare än manliga, påstår en finsk 

undersökning som studerar hur nöjd mottagaren är med sin ledares sätt att leda (http://www.hs.fi). 

Det kan kopplas till intervjuerna. Kirsi konstaterar även att manliga medarbetare har kommit till 

henne för att diskutera och berätta om deras personliga problem som de inte skulle göra om ledaren 

var en man. Alla kvinnliga ledarna är överens att tekniska branscher behöver mer kvinnliga 

medarbetare och även de manliga kollegerna håller med. De (både männen och kvinnorna) vill 

anställa mer kvinnor på företagen, kommer det fram i intervjuerna.  

5.4 Vilka hinder och möjligheter finns det för kvinnliga  ledare? 

Jämställdhet förbättrar klimatet på arbetsplatsen, företagsbild och verksamhet med mera, 

konstaterar Ockrent och Treiner (2007). Kvinnor kan tillföra de enskilda organisationerna nya 

tankar och idéer. Vissa kvinnliga ledare kommer att erbjuda organisationen andra egenskaper och 

genom dessa kan organisationen hänga med i dagens föränderliga affärsvärld, poängterar Drake och 

Solberg (1996). Detta kan kopplas till intervjuerna. Maria anser att kvinnliga ledare kunde vara 

bättre ledare än män. ”Ofta har kvinnor mer omfattande tillvägagångssätt och de är resonligare än 

män. Å andra sidan tar män mer risker än kvinnor”. Många forskare anser att det är dags att satsa 

på kvinnligt ledarskap och företag borde locka in mer kvinnor som ledare. Enligt teorin visar 

forskning att bolag med en jämvikt mellan män och kvinnor gör bättre resultat än bolag med bara 

män. Dessutom anser alla respondenterna att företaget skulle uppnå det bästa resultatet genom en 

jämn blandning mellan män och kvinnor.   

Men det finns olika hinder för kvinnors karriärer. De flesta arbetena är könsmärkta och definieras 

som manliga eller kvinnliga som framkommas i teorin. Detta skapar bättre förutsättningar för män. 

Ofta associerar maskulinitet med högre positioner, medan assistentarbete inte bara är underordnat 

utan även uppfattas som kvinnligt, poängterar Alvesson (2005. Män är normen i företagsledningar 

och kvinnor är undantag. Ju högre upp i företagshierarkin man går, desto färre kvinnor och desto 

mindre jämställt. Det finns ett samband där som syns i intervjuerna. De flesta av respondenterna 

anser att det är svårare för kvinnor att göra karriär och klättra upp i hierarkier. De får inte 

nödvändigtvis arbetsmöjligheter t.ex. inom mansdominerade branscher. Kvinnor som vill avancera 

möter amdra problem än män, hävdar Blom (1998). Det kan även vara svårare inom 

mansdominerade yrken där det finns färre kvinnor, men fler kvinnors inträde i branschen har hjälpt 

situation enlig Virpi. Kirsi poängterar att ledare kan vara ett hinder för kvinnors karriärer. Kvinnor 

kan uppleva motståndet från manliga kollegor och det kan vara svårt att bryta sig in i 

företagsledningar som består huvudsakligen av män. Dessutom kan kvinnor uppleva underskattning 

och det kan vara svårt för manliga medarbetare att lyssna på kvinnor om de inte känner till de 

http://www.hs.fi/
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kvinnliga kollegorna, som det kommer fram i intervjuerna. Alvesson och Sveningsson (2007) 

konstaterar även att företag väljer en man oftare än en kvinna för chefspositioner. Detta påstående 

är lite motstridigt. De flesta av respondenterna konstaterar att företag inom mansdominerade 

branscher vill anställa kvinnor hellre än män för att det finns så lite kvinnor inom tekniska 

branscherna. 

Föräldraskapet är kvinnligt kodat, kommer fram i teorin. Granqvist och Regnér (2006) poängterar 

även att arbetsgivarna vet att kvinnor är lika produktiva arbetare som män men också att i 

genomsnitt är kvinnorna borta längre perioder än män. Då kommer kvinnorna att bli mindre 

lönsamma för företaget än männen. Det har en koppling till intervjuerna. Alla kvinnliga ledarna 

anser att moderskap bromsar eller att det kan vara ett hinder för kvinnors karriärer. Kirsi har upplevt 

att några chefer har varit mot moderskap och cheferna har haft förväntningar att kvinnor inte skall 

skaffa barn. Det har inte varit önskvärt att de skaffar familj utan de skall satsa fullt ut på sitt arbete 

och låta det gå i första hand. Kanske har de lärt sig att inte söka en man aktivt eller så har de inte 

hittat en man som skulle dela föräldraskapet. Virpi konstaterar även att om hon skulle ha en familj 

skulle hon inte arbeta så mycket som hon gör nu. Sällan har manliga ledare sagt att barnen skulle 

vara ett hinder för deras karriär. Det finns många exempel på manliga ledare som har många barn, 

t.ex. Sanoma News (där jag har arbetat under fem år) VD Mikael Pentikäinen har fem barn. Elin 

poängterar även att hon skulle ha funderat på ett tredje barn om arbetet inte skulle vara så krävande. 

Detta kan kopplas till teorin. En dansk studie visade att det är vanligt att kvinnliga chefer är 

ensamlevande och barnlösa, medan de flesta manliga chefer har barn, poängterar Alvesson och 

Billing (1997). De fortsätter att mindre än hälften av de kvinnliga ledarna har barn i genomsnitt. 

Hälften av respondenterna har inte barn och de är ogifta. På grund av det kan konstateras att 

moderskap har inverkan på de kvinnliga ledarnas karriärer och på deras arbete. Ändå har hälften av 

respondenterna lyckats att förena familjelivet med arbetet. Det kan bero på företaget, situation och 

chefer. Men gemensamt för respondenterna är att de kvinnliga ledarna som har barn arbetar sällan 

övertid. De koncentrerar på arbetet under arbetsdagen och efter det på familjen. Medan Virpi och 

Kirsi nämner att de ofta arbetar övertid för att de har olika arbetsresor och kundbesök. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att ansvarsfullt arbetet har en inverkan på moderskap och 

mängden av barn. De mest av respondenterna skulle inte göra så ansvarsfullt arbetet om de skulle 

ha barn.  

Den tidigare finska jämställdhetsministern Stefan Wallin föreslog (2007) att föräldraledighet skulle 

uppdelas så att mammor skulle vara föräldralediga 6 månader, pappor 6 månader och mamman och 

pappan tillsammans 6 månader. Alla kvinnliga ledarna uppmuntrar detta tillvägagångssätt för att det 
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skulle öka kvinnornas möjligheter att göra karriär. Fortfarande måste kvinnan välja mellan familj 

och arbete. Maria berättar även om sitt bekanta par som var nära att skilja sig på grund av 

föräldraledighet. Krävande arbete och mängden arbetsuppgifter, resor och chefer påverkar om 

kvinnan ska skaffa barn eller hur många barn hon ska skaffa och att hon jobbar färre timmar om hon 

har barn. Jag anser att om män hade obligatorisk pappaledighet, t.ex. 6 månader, måste företag ta 

hänsyn till att män troligen också är frånvarande från jobbet under relativt långa perioder så det 

skulle öka kvinnors möjligheter att göra karriär och avancera till ledande positioner. 

Män och kvinnor agerar på olika sätt i arbetslivet. Ofta litar män mer på sina kompetenser och är 

mer självsäkra än kvinnor. Det har en koppling till intervjuerna. Maria anser att män litar mer på 

sina kompetenser än kvinnor och Elin fortsätter även att kvinnor har ofta sämre fortroende och de 

vågar inte framhäva sig. Respondenterna lyfter fram dock att det har varit en fördel att vara en 

kvinna i branschen. Elin anser att det finns bättre möjligheter för kvinnor att särskilja sig från 

arbetsgruppen genom att vara en kvinna. ”Kvinnor har ofta bättre sakkunskap och de förbereder sig 

bättre för möten och beslutsfattande än män”. 

Om företag inte skulle ha en traditionell auktoritär ledare skulle det ge kvinnor större möjligheter att 

ta ledaransvar, poängterar Drake och Solberg (1996). Alla respondenterna satsar på demokratiskt 

ledarskap och samt decentralisering som kan hjälpa andra kvinnor att bryta sig in till branschen. 

Ett ”glastak” används för att beskriva en barriär som hindrar kvinnor att klättra vidare uppåt i 

hierarkierna, kommer fram i teorin. Det kan ses på företagsstyrelser (http://europaportalen.se/). 

Enligt teorin är den procentuella andelen kvinnor i börsnoterade företags styrelser drygt 27 % i 

Finland och 25 % i Sverige. Tabell 3 visar att Finland och Sverige är bland de bästa tre länderna i 

EU. Dessutom anser EU:s jämställdhetskommissarie Viviane Reding och Maria Kataikko att 

glastaket för kvinnor fortfarande existerar. Ett problem för kvinnors karriärmöjligheter kan vara 

männen som finns i företags styrelser. Svenska styrelser är väldig homogena både i kön och i 

nationalitet, konstateras i teorin. Några forskare poängterar att det är de manliga nätverken, 

grabbkulturen eller att manliga chefer utesluter kvinnor. Detta har en koppling till intervjuerna. De 

flesta av respondenterna anser att täta manliga grupper är ett hinder för kvinnors karriärer. 

Dessutom tror de att manliga män anställer ofta andra män. Följaktligen hur kunde vi få mer 

kvinnor till företagsstyrelser? Är kvotering ett sätt?  

5.5 Mer kvinnor till företags ledande positioner  

Alla studiens kvinnliga ledare understöder kvotering till företagsstyrelser. De anser att det är lättare 

för män att göra karriär inom industribranschen än kvinnor. Kvotering skulle ge bättre chanser för 

http://europaportalen.se/
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kompetenta kvinnor att ta sig in i branschen, poängterar även Elin. Många av respondenterna tycker 

att kvinnor ofta måste vara bättre än män och ha bättre kompetenser än män. Ändå anser alla 

respondenterna att en jämn blandning mellan män och kvinnor är den bästa lösningen. Kvotering 

kunde vara ett sätt att uppnå det. När vi får mer kvinnor till företagsledningar ökar det möjligheter 

för andra kvinnor att klättra upp i hierarkier. Med fler kvinnliga förebilder blir människor och 

samhället mer vana vid kvinnor på prestigefyllda maktpositioner, poängteras i teorin. Maria 

fortsätter även att kvinnor ofta saknar en person som stöttar dem. Det finns relativt få kvinnliga 

ledarmodeller att se upp till och jämföra sig med, poängterar Alvesson och Billing (1997). Det är 

viktigt att lyfta fram kvinnor till ledande positioner speciellt inom mansdominerade branscher. Alla 

respondenterna är överens att kvinnor borde bilda nätverk i aktivare mån och hålla ihop. Kirsi har 

upplevt att ”Kvinnliga sekreterare har svårigheter att förhålla sig till kvinnliga ingenjörer”. Det 

kan bero på manliga och kvinnliga branscher och de kan vara avundsjuka för dem. Vi borde hjälpa 

varandra och uppmuntra andra kvinnor till tekniska branscher. Män har alltid gjort det genom olika 

föreningar och klubbar. Nu måste kvinnor satsa mer på det. 

5.6 Hur har studiens kvinnor kommit så långt i sina karriärer?  

Alla de kvinnliga ledarna har haft en person som har stöttat dem. Många av dem lyfter fram deras 

tidigare chefer som har stöttat dem i deras karriärer. Maria poängterar även att hon har haft en 

mentor som har ökat hennes säkerhet och förtroende. Dessutom har hon varit modig och färdig att 

dyka in i det okända. Medan Virpi har fokuserat på att göra ärenden ordentligt och att göra ärenden 

själv. Nu när hon har blivit VD har hon fått en psykolog-coach från Danmark som hjälper och 

utvecklar henne i VD arbetet. Innan det har hon inte haft en mentor eller liknande. Alla 

respondenterna har fått arbetserbjudanden och berättar att de är duktiga och har hög yrkeskunskap. 

Kirsi tillägger även att hennes chef har stöttat henne, kanske på grund av att hans dotter arbetar 

inom samma bransch. Dessutom fortsätter Elin att hon har yrkeskunskap och att hon har fått 

arbetsmöjligheter som har passat henne. Gemensamma egenskaper för respondenterna är att de är 

starka, sociala och modiga. De har lärt sig att komma överens med män redan i skolan och 

arbetslivet har utbildat dem att vara ännu starkare.  
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6. Slutsatser 
Studiens syfte är att skapa förståelse för kvinnor på ledande positioner i dagens arbetsliv. Dessutom 

studerar jag kvinnors sätt att leda, och då specifikt fyra kvinnliga finländska ledare vilka utövar sitt 

ledarskap inom industrisektorn. Det har varit en stimulerande uppgift att studera dimensioner i 

teorierna, litteraturen, undersökningarna och intervjuerna. Tonvikten av slutsatserna ligger mest på 

intervjuerna.  

 Hinder i kvinnornas karriärer: Det är svårare för kvinnor att göra karriär och klättra upp i 

hierarkier. Det finns ett ”glastak” som hindrar kvinnor att klättra vidare uppåt i hierarkierna. 

De flesta av respondenterna anser att täta manliga grupper är ett hinder för kvinnors 

karriärer. Dessutom bromsar fortfarande moderskap, eller det kan vara ett hinder för 

kvinnors karriärer. Kvinnan måste välja mellan familj och arbete. 

 

 Diskriminering som kvinna: Ingen av respondenterna har upplevt diskriminering i Finland. 

Medan i Spanien, Österrike, baltiska länderna och i Kina har kvinnorna upplevt 

underskattning, flickaktig behandling och allt som allt har det varit svårt för män att lyssna 

på kvinnor som är på ledande positioner. 

 

 Demokratisk ledarstil       kvinnligt ledarskap: Ledarstilen beror på arbetsgruppen, 

företag, situation och utbildning. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att alla studiens 

kvinnliga ledare satsar på demokratisk ledarstil, diskussion, samarbete och decentralisering. 

Ingen av ledarna vill framhäva sin position, som är vanligare för männen. Kvinnorna är 

mindre auktoritära och hierarkiska än män. På grund av det finns det lite mer kvinnliga 

egenskaper hos respondenterna än manliga. Denna undersöknings resultat understödjer att 

det finns ett speciellt kvinnligt ledarskap. 

 

 Kvotering som lösning: Alla studiens kvinnliga ledare stöder kvotering till 

företagsstyrelser. De anser att det är lättare för män att göra karriär inom industribranschen 

än kvinnor. Kvotering skulle ge bättre chanser för kompetenta kvinnor att ta sig in i 

branschen. När vi får mer kvinnor till företagsledningar ökar det möjligheter för andra 

kvinnor att klättra upp i hierarkier. 

 

 Kvinnornas karriärer: Respondenterna lyfter fram att deras tidigare chefer har stöttat dem 

i deras karriärer. Gemensamma egenskaper för respondenterna är att de är starka, sociala 

och modiga. De har lärt sig att komma överens med män redan i skolan och arbetslivet har 

utbildat dem att vara ännu starkare. Alla respondenterna är överens att kvinnor borde bilda 

nätverk i aktivare mån och hålla ihop. 
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 Hur många kvinnor eller män i organisation? Det bästa resultat uppnås genom att 

organisationer har en jämn blandning mellan män och kvinnor.  

6.1 Diskussion 

Att göra business idag innebär att man ska lyckas i en arbetsmiljö som är komplex och dynamisk. 

Klassiska ekonomiska koncept är mindre effektiva idag än tidigare (Glasl, 2002). Organisationer 

behöver nya tillvägagångssätt för att hänga med i utvecklingen. Gamla hierarkier är på väg bort 

eftersom arbetsuppgifterna har blivit mer komplexa. De kräver medarbetares och ledares samarbete, 

delade idéer, tankar, åsikter för att hantera nya situationer och nå god problemlösning. Det har 

skapats möjligheter för kvinnliga ledare och för kvinnligt ledarskap.  

Gemensamt för de teoretiker som jag har studerat är att kvinnorna har sämre möjligheter att göra 

karriär än män. Ju högre man går i företagshierarkier desto färre kvinnor och desto mindre jämställt. 

Dessutom möter kvinnorna andra hinder för karriärens utveckling än män. Ett ”glastak” används för 

att beskriva en barriär som hindrar kvinnor att klättra vidare uppåt i hierarkierna, poängteras i 

teorin. Respondenterna anser att det är svårare för kvinnor att göra karriär än för män. Speciellt kan 

det vara svårare inom mansdominerade yrken eftersom där finns färre kvinnor. Mansdominerade 

branscher har sina egna problem, t.ex. på industrisektorn där respondenterna arbetar, eftersom där 

finns så få kvinnor. Då kan det vara svårt för kvinnor att få utrymme och uppskattning i 

diskussioner, anser Virpi. Hon poängterar även att kvinnan måste arbeta hårt för att få folk att 

lyssna på henne i manliga miljöer och dessutom behöver kvinnan ha någonting viktig att säga. 

Några medarbetare har haft svårigheter att förhålla sig till kvinnliga chefen, framkommer av 

intervjuerna. Men fler kvinnors inträde i branschen har hjälpt situationen. Kirsi lyfter fram även att 

männen inte nödvändigtvis vågar ställa ”dumma” frågor till andra män men de vågar fråga 

kvinnorna. Dessutom fortsätter hon att om manliga medarbetare har haft svårigheter hemma, 

kommer han att prata om dessa ärenden med kvinnliga ledaren. Här framhävas kvinnors förmåga 

till empati och diskussion. Enlig intervjuerna kan det vara svårt att samarbeta med män som 

kommer t.ex. från Kina, Spanien eller baltiska länder. Då har kvinnorna upplevt underskattning, 

flickaktig behandling och allt som allt har det varit svårt för män att lyssna på kvinnor som är på 

ledande positioner. Dessutom anser Maria Kataikko och EU:s jämställdhetskommissarie Viviane 

Reding att det ännu finns ett ”glastak”. Några av respondenterna konstaterar att männen väljer ofta 

andra män. Ett problem är företagsstyrelser som består huvudsakligen av män. Är kvotering ett sätt 

att få mer kvinnor till företagsstyrelser? T.ex. Europeiska kommissionen är inte nöjd med den takt 

andelen av kvinnor ökat inom börsnoterade företagsstyrelser och funderar således på kvotering för 

att befrämja ärendet. Dessutom stöder alla studiens kvinnliga ledare kvotering. Jag anser att 
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kvotering kunde vara ett sätt att få mer kvinnor till företagsstyrelser som i Norge om det inte finns 

någon annan lösning. 

 

Finns det skillnader mellan kvinnors och mäns agerande i arbetslivet? Utgångspunkten är att män 

har socialiserats med hänsyn till hierarkiskt tänkande, oberoende och status. Medan kvinnor har 

socialiserats till att värdesätta relationer, dialog och att undvika konflikter, framkommer i teorin. 

Det har en koppling till intervjuerna. Alla studiens kvinnliga ledare satsar på öppen diskussion, 

demokrati och de vill inte framhäva sin position. Dessutom har kvinnor som generellt en tendens att 

undervärdera sin egen förmåga och kompetens. Studiens kvinnliga ledare håller med. Ofta måste 

kvinnan vara bättre än mannen för att klara sig och gå framåt i karriären.  

 

Det är svårt att dra slutsatser om att finns det ett speciellt kvinnligt ledarskap. Det finns forskare 

som är mot detta påstående men det finns också forskare som hävdar att kvinnor har olika 

egenskaper än män i sitt ledarskap. Efter intervjuerna och teorin har jag dock kommit fram till att 

det finns kvinnligt ledarskap. Teorin kan sammanfattas med att empati, demokrati, interaktion, 

samarbetsinriktning, diskussion och förmåga att motivera är typiska egenskaper för kvinnliga 

ledare. Medan män är mer hierarkiska, befallande och mindre sociala. Det finns en föreställning att 

kvinnor föredrar mer människo-orienterad och demokratisk ledarstil och vill förändra företagets 

klimat till mer empatiskt. Det har en koppling till respondenterna. Studiens kvinnliga ledare satsar 

på demokratiskt ledarskap och decentralisering. De betonar diskussion, empati och ömsesidighet. På 

grund av det har deras ledarskap fler kvinnliga sidor än manliga. Ändå är de flesta av de kvinnliga 

ledarna uppgiftsorienterade, vilket har koppling till deras utbildning (diplomingenjörer), arbete och 

bransch. Jag kunde få olika resultatet inom olika branscher men denna undersökning koncentreras 

på mansdominerade branscher (industribranschen). Följaktligen tror jag att skillnader mellan 

kvinnliga och manliga ledare är mindre på denna undersökning än de kunde vara t.ex på 

personaladministration branschen för att den är mer kvinnodominerade branschen.  

 

Män är fortfarande familjens huvudförsörjare. Föräldraskapet är kvinnligt kodat, konstaterar även 

Marklund och Snickare (2005). Detta kan leda till att kvinnor är borta från arbetslivet under långa 

perioder och deras kontakt med arbetslivet försvagas vilket påverkar deras anställning. Enlig 

intervjuerna är moderskap ett hinder, eller det bromsar på kvinnors karriär. Alla respondenterna är 

överens om att föräldrasystem där föräldraledighet skulle uppdelas så att mammor skulle vara 

föräldralediga 6 månader, pappor 6 månader och mamman och pappan tillsammans 6 månader, 

skulle öka kvinnors karriärmöjligheter. Dessutom anser Drake och Solberg (1996) att fädernas 
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frånvaro från arbetslivet under perioder kommer att släppa fram kvinnor i konkurrensen om 

toppjobben. Kirsi poängetarar även att cheferna har haft förväntningar att kvinnor inte skall skaffa 

barn. Det har varit inte önskvärt att de skaffar familj utan de skall satsa fullt ut på sitt arbete och låta 

det gå i första hand. Följaktligen måste kvinnan fortfarande välja mellan familj och arbete. T.ex. 

krävande arbete och mängden arbetsuppgifter, resor och chefer påverkar om kvinnan ska skaffa 

barn eller hur många barn hon ska skaffa och att hon jobbar färre timmar om hon har barn, 

framkommer av intervjuerna. Moderskap har en inverkan på de kvinnliga ledarnas karriärer och på 

deras arbete. Ändå har hälften av respondenterna lyckats med att förena familjelivet med arbetet. 

Det kan bero på företaget, situation och chefer. Men gemensamt för respondenterna är att de 

kvinnliga ledarna som har barn arbetar sällan övertid. Sällan har manliga ledare sagt att barnen 

skulle vara ett hinder för deras karriär.  

 

Alla respondenterna uppmuntrar en jämn blandning mellan män och kvinnor. Dessutom, enligt 

intervjuerna, vill manliga medarbetare anställa mer kvinnor i branschen eftersom där finns så liten 

andel kvinnor. Historiskt har män dominerat företagsledningar. Nu måste kvinnor bilda nätverk i 

aktivare mån, lita mer på sig själva och vara självsäkrare. Kvinnorna borde vara modigare och söka 

mer till industribranscher. Då skulle fler kvinnor söka till branschen och bidra till att fördomar om 

kvinnorna försvinner. Alla kvinnliga ledarna har haft en person som har stöttat dem och de har fått 

arbetserbjudanden som bekräftat att de är duktiga och har hög yrkeskunskap. De flesta av 

respondenterna tycker att kvinnor kan vara bättre ledare än män. Kvinnor har mer omfattande 

tillvägagångssätt än män och de är mer förnuftiga än män. Det är dags för företag att satsa på 

kvinnliga chefer och kvinnligt ledarskap för att skapa lönsammare företag.    

 

Innan undersökningen tänkte jag att det finns större ”glastak” än vad det egentligen finns. Tidigare 

trodde jag att täta manliga grupper är en huvudanledning till varför det är svårare för kvinnor att 

avancera i företags hierarkier. Men det beror mycket på kvinnan själv och på arbetsmöjligheterna, 

bakgrund, tur, företag, och chefen. Jag tror även att flickors uppfostran har inverkan på hur kvinnan 

agerar i arbetslivet t.ex. vill hon göra karriär eller inte. Gemensamt för respondenterna är att de är 

starka, sociala och modiga. Dessutom trodde jag att det finns större skillnader mellan manligt och 

kvinnligt ledarskap. Efter undersökningen kan jag konstatera att skillnaderna mellan manligt och 

kvinnligt ledarskap är små. Jag tror att inom industrisektorn finns det mer kvinnor som har mer 

”manliga” sidor än t.ex. i vårdbranschen eftersom denna bransch är mer kvinnodominerad. Men 

ändå studiens kvinnor har mer kvinnliga ledarskap sidor än manliga. Efter undersökningen anser jag 
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att det finns ett särskilt kvinnligt ledarskap vars kännetecken är demokrati, diskussion, empati och 

decentralisering. 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Jag skulle föreslå en vidare forskning att studera mer om skillnader mellan manligt och kvinnligt 

ledarskap på ett stort företag (en fallstudie). Det skulle vara intressant att studera hur ledarna (män 

och kvinnor) löser problem, kommunicerar och hur de medarbetarna skulle agera med kvinnliga och 

med manliga ledarna och tvärtom. Finns det skillnader mellan dem? 
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Bilaga 
 

Intervjuguide 

 

1. Bakgrundsfrågor 

En kortfattad genomgång av dina studier och ditt arbetsliv? 

Berätta om ditt arbetsinnehåll?  

 

2. Personbeskrivning 

Hur skulle du beskriva dig själv som en person? Till exmepel hård, torr, opersonlig, objektiv, 

explicit, yttre fokuserad, action-orienterad, analytisk, linjär, rationell, materialistisk. ömsesidig, 

samarbetsam, mottaglig, godtagande, medveten om mönster, helheter och sammanhang, 

emotionell? 

Hur skulle du bilda en arbetsgrupp? Spontant hierarkiskt eller som en process?  

 

3. Inflytande och ansvar i arbetssituationer  

Hur många medarbetare är du chef över? Hur många män/kvinnor finns i din arbetsgrupp?  

Hur upplever du ditt beslutfattande och inflytande i arbetsgruppen?  

Har du upplevt diskriminering på arbetsplatsen? 

 

4. Ledarskap 

Hur skulle du beskriva ditt sätt att leda? (demokratisk, relations – och känsloorienterad, social, 

empatisk, samarbetsinriktad, hierarkisk, uppgiftsorienterad, auktoritär eller befallande? Nånting 

mera? 

Hurdant är det att arbeta i en arbetsgrupp som består mest av män? 

Har det varit svårt att fatta beslut? I hurdana arbetssituationer? 

 

5. Din karriär  

Kan du beskriva hur din yrkesbana har sett ut? 

Vilka hinder och möjligheter finns det för kvinnliga ledare?  

Hur har du kommit så långt i din karriär? 

Har du haft en mentor? 

Har du upplevt hinder och/eller motstånd från dina manliga kollegor? 
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Finns det arbetssituationer när det har varit en fördel att vara en kvinna? Kan du beskriva dessa 

situationer? 

 

6. Familjen 

Hur ser din familjesituation ut idag? 

Upplever du att du har varit tvungen att avstå från någonting för din karriär skull?  


