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Abstract 

 

The aim of this study was to examine whether female managers working within male-

dominated industries experience any certain work-related difficulties due to their 

gender. In order to investigate this, a qualitative method was applied, using semi-

structured interviews. Since the study focused on female managers, eight female 

managers were selected as respondents. An inductive thematic analysis was applied to 

the interview material, and four themes was identified: leadership, workplace 

environment, career and achievement. The overall results revealed that they rather 

referred their leadership to their own personal characteristics and not because of their 

gender. The respondents perceived that older men and other female co-workers were the 

most frequent sources of discouragement within the workplace. None of the respondents 

aimed to advance further within the company. The reasons for this were lack of interest 

in advancing, general work-life balance and lack of belief in their own competence. 
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Sammanfattning 

 

Denna studie har gjorts inom en mansdominerad industri och syftet har varit att 

undersöka vilka utmaningar kvinnliga chefer upplever i sin chefsroll och som kan 

härledas till att de är kvinnor i en mansdominerad miljö. Undersökningsmetoden var 

kvalitativ och utfördes genom semistrukturerade intervjuer. Åtta kvinnor deltog, vilka 

valts ut utifrån kriteriet att de var chefer i en mansdominerad miljö. Resultatet 

analyserades därefter med en induktiv tematisk analys där fyra teman lokaliserades: 

Ledarskap, Arbetsplatskultur, Karriär och Prestation. Samtliga respondenter 

definierade sitt ledarskap i första hand utifrån sig själv som person och inte utifrån att de 

är kvinna. Exempel på en utmaning respondenterna upplevde gällde bemötande från 

andra kollegor, framförallt från andra kvinnliga medarbetare och äldre män. Viljan att 

avancera uppåt i bolaget var svagt hos samtliga åtta respondenter. Orsaken till detta 

handlade om ointresse för att avancera, faktorer kopplade till work life balance eller 

brist på tillit inför sin egen kompetens.  
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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som tackade ja till att delta i den här 

studien samt ett stort tack till bolaget som lät oss genomföra den hos dem. Ett stort tack 

vill vi också ge till vår handledare Sara Waller Skoog som med stor hjälpsamhet och 

tålamod stöttat oss under hela studiens gång. 

 

  

 

Introduktion 

  

I Sverige har vi generellt sett en av världens mest jämställda arbetsmarknader om man 

ser till könsfördelning, dock finns det stora skillnader mellan olika branscher. Exempel 

på detta är vård och omsorg där andelen kvinnor är ca 80%,  medan yrken inom teknik 

och industri domineras av män och har ca 20% anställda kvinnor. Lägst andel kvinnor 

hittar vi inom byggbranschen där siffran är knappt en tiondel. Totalt sett i Sverige är 

könsfördelningen hos chefer ca 60% män och 40 % kvinnor medan andelen chefer inom 

teknik och industri som är kvinnor uppgår till en femtedel (SCB, 2015; Svenskt 

Näringsliv, 2011). För att utjämna könsfördelningen inom vissa branscher som 

exempelvis vård, omsorg, industri och byggbranschen antog den svenska regeringen, i 

juli 2010, en ny policy för jämställdhet och kvinnors rättigheter och delaktighet i 

utvecklingsarbete som delvis handlar om villkoren på arbetsmarknaden. 

 Män och kvinnor söker sig till olika branscher redan vid val av utbildning. Av 

dem som examineras inom vård och omsorg är de flesta kvinnor, medan det inom teknik 

och ingenjörslinjer är flest män som tar examen (SCB, 2016). En viss förändring i 

denna fördelning har dock börjat visa sig, där man ser en trend att fler kvinnor söker sig 

till utbildningar inom teknik och tillverkning (SCB, 2015). Trots att andelen personer 

med en högre utbildning är större bland kvinnor än män innehas fortfarande fler 

chefspositioner av män än kvinnor (Rennéus & Andersson, 2015). Den här studien 

handlar om hur kvinnor uppfattar sin roll som chef inom tung industri och vilka 

utmaningar de upplever sig ha med hänvisning till att de är just kvinnor i denna miljö. 
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Könsroller i ledarskapet 

För att öka andelen kvinnliga chefer bör man först jobba med och förstå de utmaningar 

kvinnliga chefer möter. Enligt Schuck och Liddle (2004) är den största utmaningen att 

kvinnorna upplever ett stereotypt bemötande. Schuck och Liddle (2004) menar att de 

förväntas vara och agera på ett traditionellt mjukt och kvinnligt sätt, och i de fall de inte 

gör det utan agerar dominant och självsäkert, vilket anses vara manliga beteenden, får 

de ett negativt gensvar. Detta kan härledas till könsroller som Eagly och Karau (2002) 

beskriver som konsensuella övertygelser om vad som är manligt respektive kvinnligt 

och vilken roll kvinnor och män bör ha i sociala sammanhang och i grupper. Författarna 

utgår från två perspektiv gällande könsrollerna; deskriptiva normer som visar den 

gemensamma bilden av vilken roll olika individer faktiskt har i en grupp, och 

preskriptiva normer som hänvisar till en idealbild om vilken roll individen bör ha i 

gruppen. Eagly (1987) presenterar en stereotyp bild av de manliga och kvinnliga och 

använder sig av två motpoler när hon förklarar manliga respektive kvinnliga attribut. 

Communal traits är det första och står för mjuka inkluderande egenskaper som 

vårdande, hjälpsam, snäll och sympatisk, dessa tillskrivs de kvinnliga egenskaperna. 

Agentic traits ses som motsatsen och står för handlingskraft och tävlingsinriktning, 

exempel på sådana egenskaper är ambitiös, dominant, oberoende och självuppfyllande, 

dessa egenskaper tillskrivs mannen. Egenskaperna står i motsats till varandra och en och 

samma person antas ha svårt att inneha egenskaper från både manliga och kvinnliga 

attribut samtidigt. Gale (1994) målar istället upp könsrollerna mer som ett kontinuum 

som flyter mellan manligt och kvinnligt och där individer kan inneha egenskaper från 

både de manliga och kvinnliga attributen samtidigt samt att de kan förändras över tid.  

 Rollen som chef  beskrivs av tradition ur maskulina termer och är därigenom 

präglad av de attribut och egenskaper som traditionellt anses som manliga (Billing & 

Alvesson, 2000). Historiskt har kvinnor hållits utanför ledarskapet på grund av 

stereotypa bilder av vilka roller män och kvinnor bör ha i samhället (Billing & 

Alvesson, 2000). Med anledning av att kvinnorna är starkt underrepresenterade i denna 

miljö innebär det också att de har färre förebilder av det egna könet att jämföra sig med. 

Kvinnliga chefer överlag jämförs och mäts gentemot manliga chefer medan manliga 

chefer jämförs och mäts med andra manliga chefer (Gaytán, 2014; Gustavsson, 

Gustavsson & Högberg, 1998). 

 Bennet, Davidson & Gale (1999) har i sin studie uppmärksammat att kvinnor som 

söker sig till industrin redan under studietiden fostras in i en kultur specifik för 
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branschen. De hävdar också att dessa kvinnor många gånger aktivt söker sig till dessa 

mansdominerade miljöer just på grund av den rådande kulturen. Detta talar för att dessa 

kvinnor i större grad än andra kvinnor attraheras av den specifika miljö och jargong som 

industrin erbjuder och lättare identifierar sig med den kultur som råder (Gale, 1994).  

 

Anpassat beteende 

Flera studier visar att kvinnor som börjar arbeta i mansdominerade miljöer och vill bli 

framgångsrika måste agera på ett sätt som anses vara traditionellt manliga  och anpassa 

sig till rådande kultur. Gör de inte det så kan de fortfarande stanna kvar i organisationen 

men bibehåller ofta en mindre viktig position (Loosmore & Galea, 2008; Bennet, 

Davidson & Gale, 1999). Detta stärks av Fagenson & Jackson (1993) som hävdar att 

kvinnor i ledande positioner kan  tvingas anpassa sitt beteende för att passa in i 

chefsrollen. Ju fler typiskt maskulina drag som kvinnliga chefer visar desto större är 

sannolikheten att hon uppfattas som framgångsrik och får möjlighet att klättra till högre 

positioner. 

  

Utmaningar i arbetslivet 

Studier som undersökt vilka barriärer kvinnor möter när de börjar arbeta inom industri 

och vad som kan få dem att stanna i branschen visar att kvinnors karriärval är mer 

komplexa än männens, och att yttre faktorer som exempelvis familjelivet påverkar och 

prioriteras av kvinnorna i högre utsträckning än männen (Bennet, Davidson & Gale, 

1999). 

 Glass ceiling är ett  begrepp som många forskare lyfter upp som ett problem 

(Bennet, Davidson & Gale, 1999; Arditi, Gluch & Holmdahl, 2013; Eagly & Karau, 

2002; Eagly, Karau & Makhijani, 1995) och som myntades under 1970-talet. Glass 

ceiling beskriver den osynliga artificiella barriär som kvinnor kan möta och som hindrar 

dem från ledande positioner i företag och organisationer. Detta glastak skapas av 

attityder och fördomar mot kvinnor som potentiella ledare (Schuck & Liddle, 2004; 

Wirth, 2001).  

 Work Life Balance är ett begrepp som förklarar utmaningen med att kombinera 

arbetet med privatlivet och familjelivet. I en forskning genomförd av Emslie och Hunt 

(2009) om work life balance hos medelålders män och kvinnor kom de fram till att det 

inte var någon större skillnad mellan män och kvinnor när de är småbarnsföräldrar. Män 

begränsade dock problematiken kring work life balance till åren med små barn medan 
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kvinnorna uppgav att de fortfarande har svårt med work life balance även i medelåldern 

med vuxna barn, små barnbarn och åldrande föräldrar. Förutsättningarna för karriär och 

familjeliv har förändrats drastiskt de senaste 50 åren och så även synen på könsrollerna. 

Barnett & Hyde (2001) anser att mycket forskning som gjorts på området inte hängt 

med i den utveckling som skett gällande vilka roller män och kvinnor har i hemmet och 

på arbetsplatsen samt vilka utmaningar det kan medföra. De har gjort en studie på 

området och kommit fram till att våra roller förändras över tid och att vi idag kan inneha 

flera olika roller som vi träder in och ut i parallellt. Clark (2000) har utvecklat en teori 

som behandlar just detta innehav av flera olika roller; Work/family border theory som 

handlar om var man drar gränsen mellan familjelivet och arbetslivet samt hur mycket de 

överlappar varandra. Här har det visat sig att män är bättre på att dra denna gräns och 

hålla överlappningen mindre än vad kvinnor gör. Kvinnorna tenderar att ta med sig 

arbetet hem och familjeangelägenheterna till arbetet i högre utsträckning än männen.  

  

Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att undersöka vilka utmaningar kvinnliga chefer kan uppleva i en 

mansdominerad bransch och som kan härledas till att de är just kvinnor. 

Frågeställningen var därför: Hur upplever respondenterna det att vara kvinna och chef i 

en mansdominerad bransch? 

  

  

 

Metod 

 

  

Studien som genomförts är en kvalitativ studie med intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Företaget där studien genomförts är i denna uppsats avidentifierat 

och kommer därför att benämnas som “bolaget”.
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Deltagare och urval 

Deltagarna rekryterades från en arbetsplats inom industrin och valdes ut genom ett 

strategiskt urval vilket innebär att deltagarna väljs ut utifrån vissa kriterier (Merriam & 

Tisdell, 2016). Kriteriet för urvalet av deltagare var att de var kvinnor med befattningen 

produktionschef, alltså förstalinjen-chef för det företaget. Deltagarna skulle vara från 

produktioner eller verksamheter nära kopplade till den samma där arbetsplatsen 

domineras av män för att få den miljö vi avser att mäta. Deltagarna bestod av åtta 

kvinnor i åldrarna 28 till 51 år. Antal år anställda i bolaget varierade från sju till tretton 

år och antal år som chef i bolaget varierade från ett till tio år. När namn eller 

arbetsplatser nämns i citat är dessa ersatta med XXXX för att avidentifiera personer 

eller verksamheter. 

  

Tillvägagångssätt 

I studien som genomförts användes kvalitativ datainsamlingsmetod i form av 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna utgick från frågeområden med öppna frågor 

och följdfrågor ställdes utifrån svaren.  

 Intervjuguiden bestod av 18 frågor grupperade i kategorierna: allmänna frågor, 

intresse, bemötande, beteende, utmaningar och karriär. Intervjuguiden testades för att se 

om den täckte upp det vi avsåg att mäta och vi beslutade oss för att lämna den 

oförändrad. Bolaget försåg oss med namn på personer som skulle kunna vara deltagare i 

studien och dessa kontaktades via telefon och bokades in för intervjuer om de tackade ja 

till att delta i studien. Alla vi frågade tackade ja och fick en bekräftelse skickad via mail 

till sig med datum, tid, vilken person de skulle träffa samt information om att de inte 

behöver förbereda något inför den bokade intervjun. 

 Innan intervjuerna genomfördes fick vi en genomgång av en guide hur företaget 

producerar och utvecklar sina produkter från tillverkning till leverans samt att vi fick 

göra studiebesök på flera delar av verksamheten. Detta för att få en större kännedom om 

företaget inför vår studie. 

 Vi fördelade deltagarna jämnt mellan oss och intervjuade dem var för sig och 

spelade in dessa. När alla intervjuer var genomförda transkriberades dem. 
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Design och analys 

Vi har analyserat data enligt tematisk induktiv metod enligt Braun och Clarke’s (2013) 

metod. Denna metod bygger på sex faser i analysen där den första fasen innebär att bli 

bekant med den data som samlats in. Under denna fas har materialet transkriberats 

sedan lästs och lyssnats igenom upprepade gånger. I andra fasen genererades 

preliminära koder och nyckelord som vi fann intressanta och data sorterades i 

meningsfulla grupper. I den tredje fasen letade vi efter teman genom att sammanföra 

nyckelord som identifierats. I fjärde fasen granskade vi de teman vi kommit fram till i 

den tredje fasen och huruvida dessa höll måttet för att vara ett tema eller om vi skulle 

förkasta dem. Orsaker till att förkasta ett tema kan vara att det inte finns tillräckligt med 

data för att klassas som ett tema eller att viss data är för delade för att kunna dra en 

slutsats om tema. Femte fasen inleddes när vi bestämde oss för vilka teman vi ville ha 

med i vår analys. Här identifierade vi essensen i de olika temana och bestämde vilken 

aspekt av data varje tema fångade. För varje tema skrev vi en detaljerad analys. I den 

sjätte och sista fasen skrevs rapporten och citat från intervjuerna valdes ut och 

presenterades för varje tema. 

 Med ett induktivt förhållningssätt menas att data har samlats in specifikt för 

studien och att teman som framkommer är starkt kopplade till studiens data. 

Identifierade teman ska inte drivas fram av forskarnas teoretiska intressen eller försöka 

anpassas till en existerande ram av kodning utan helt byggas på data i studien. Detta gör 

att den induktiva tematiska analysen är datadriven snarare än teoretiskt driven som den 

teoretiska tematiska analysen är (Patton, 2002). 

  

Forskningsetiska överväganden 

I vår studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra etiska forskningsprinciper för 

vetenskap inom humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsområden som har 

sitt syfte att vara ett grundläggande individskyddskrav. Dessa fyra huvudkrav kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfylldes genom att berätta för deltagarna om studiens syfte både i 

inledande skedet i samband med bokningar av intervjuer och i inledningen på 

intervjuerna. Eftersom alla deltagare fick välja om de ville delta i studien samt att de 

blev informerade om deras rätt att avbryta intervjun när de ville uppfylldes även 

samtyckeskravet. Deltagarna i forskningen ska inte kunna identifieras och anonymitet 

ska kunna intygas enligt konfidentialitetskravet. Alla deltagare i studien har fått 
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information om att det endast är vi samt vår handledare för studien som kommer att ha 

tillgång till deras svar och att dessa i rapporten kommer att presenteras så det inte går att 

härledas till varken organisation eller person. Det sista kravet är nyttjandekravet vilket 

innebär att den insamlade data om enskilda personer endast får användas för 

forskningens ändamål. Då vi endast använt den insamlade data för denna studie och inte 

har för avsikt att sprida informationen vidare har det även tagits hänsyn till detta krav. 

  

  

  

Resultat 

  

Genom en tematisk analys har fyra teman identifierats som kan härledas till våra 

frågeställningar. Data gav fler teman som har förkastats då de inte är relevanta för 

studiens syfte. De teman som presenteras i denna studie är; ledarskap, prestation, 

arbetsplatskultur samt karriär. 

 

 

  

Ledarskap 

Bland våra respondenter sa flera att det finns en skillnad mellan kvinnor och män som 

chefer men att den stora delen beror på personlighet. 

  

Ja, överlag så tror jag absolut att det gör det. Men sen tror jag att det 

egentligen mest personberoende. Så att, men självklart tror jag det skiljer 

mellan kvinnligt och manligt. Men den största delen hänger nog på vilken 

person du är. Det skulle jag säga. 
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Man kan ju tänka att kvinnor är lite mera vårdande, och dom kanske ser 

andra mer, men det är ju inte riktigt sanningen, utan det är ju beroende på 

hur man är som person. För det finns ju män som är så, och kvinnor som 

inte är så också. Men. Jag tror att kvinnor har lättare för att se alla på 

något sätt. 

  

Intresset för människor är något som förenar våra respondenter i deras svar till vad de 

uppskattar inom chefsyrket. Grupputveckling, att bidra till människors utveckling, 

skapa delaktighet och få människor engagerade är något som kom fram i flertalet 

intervjuer. Samtliga uppgav viljan att jobba med människor som orsak till varför de 

trivs i chefsyrket. Det varierar i vilken del av att arbeta med människor som intresserar 

dem mest. 

 Flera uppgav att en fördel med att vara kvinnlig chef är att de tror att fler 

medarbetare är villiga att prata med dem om sitt personliga mående än med manliga 

kollegor. 

  

jag tror att personal nog kanske har många gånger lättare att vända sig till 

en kvinnlig chef med personliga problem och såna saker, jag tror dom 

mjuka bitarna har man en fördel att vara kvinna, jag tror faktiskt att det är 

så, jag är inte säker, det kanske kan bero från chef till chef också att, så den 

fördelen tror jag kan ha som  kvinna 

  

En nackdel som respondenterna uppgav kunde höra samman med att de är kvinna och 

chef var att de genom sin lyhördhet och sitt förtroendeingivande bemötande blev så 

involverad i sina medarbetare och deras problem att det kunde vara svårt att släppa 

arbetet när de kom hem. Omtänksamheten för andra och viljan att alla ska må bra tar 

mycket energi.  

  

Jag tror ju mycket det att vi kvinnor vi vill att det ska vara rätt, vi vill att folk 

ska må bra, vi bränner ut oss. Karlar har mer liksom det där funkar det inte 

så funkar det inte. 

  

Respondenterna upplever ingen, eller en viss skillnad, i hur de beter sig på arbetet i 

jämförelse med fritiden. Att vara eftertänksam i sitt beteende, både på arbetsplatsen och 
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privat, på grund av den position de har som chef är det flera som sa att de är. Två 

respondenter sa uttryckligen att de uppfattas som ganska manliga i sitt sätt, vilket den 

ena nämnde kan vara obehagligt för andra eftersom hon är så rak, medan den andra sa 

att hon inte har haft lika mycket problem som andra kvinnor tack vare sitt manliga sätt. 

Att vara framåt och ta för sig såg en respondent som något positivt. 

  

Det är nog bara en fördel. Annars blir man lätt överkörd. Man måste nog 

våga ta för sig litegrann. Det är nog snarare ett plus i den här branschen att 

kunna faktiskt våga ha en åsikt, och våga stå på sig att man faktiskt kan 

någonting, och att man, fast det ibland, är en tekniskt svår bransch, att man 

faktiskt vågar ha en åsikt. Faktiskt veta att ja men jag har rätt i det jag 

säger. 

  

Arbetsplatskultur 

Arbetsplatskultur är de normer och spelregler som råder på en arbetsplats och som 

ligger till grund för hur personalen beter sig mot varandra och skapar grupperingar. 

Organisationen som vi gjort undersökningen hos är mansdominerad och en av 

respondenterna beskriver kulturen som: “Ja, alltså, kulturen är ju rå men hjärtlig”. Alla 

respondenter gav svar som berörde att klimatet är tuffare än om man hade arbetat på ett 

ställe där könsfördelningen varit mer jämn. 

  

Jag är ju av den uppfattningen att det här med mjuka frågor, något som den 

här organisationen ligger långt efter med om man tittar kanske utanför 

grindarna, om man tittar i mer blandade branscher, och det beror på att man 

har rekryterat chefer som har varit mer teknikkunniga än vad man har tittat 

på ledarskapsbitar, alltså dom bitarna att kunna ta i dom här mjuka bitarna. 

  

Flera av respondenterna tror att de som kvinnor kan bidra till att kulturen förändras och 

blir mer mjuk. 

  

Fördelarna tror jag och vill jag gärna tro att vi kan ändra den här hårda 

kulturen. Vi får in lite mer mjukare frågor, får personer att vara 

eftertänksamma i sina beteenden. Men annars så det är ju som ingen skillnad 

på man eller kvinna så, alltså utförande av jobben. 
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Ja tror det är allmänt bra om det kommer in fler kvinnor för att det blir lite 

annorlunda, det är inte samma snack i fikarummen 

  

Jag tror vi kan bidra med mjukare stämning. 

  

Flera av våra respondenter håller med om att kulturen till viss del börjat förändras på 

senare år och blivit mjukare. Man upplever att organisationen är mer medveten om 

frågan och jobbar aktivt med frågor rörande hur personalen agerar och bemöter varandra 

idag.  

  

Jag tycker ändå vi har idag en bra kultur, en tillåtande kultur, alltså jag tror 

dom flesta vågar med att vara öppna att tycka och säga och tänka mot för 

hur det var när jag kom, då var det ju mycket hårdare jargong; kvinnligt, 

manligt, men dom gränserna börjar ju suddas ut så jag tycker, alltså 

kulturen har ju förändrats under årens lopp och det ska den ju göra också, 

det har den gjort i hela samhället också. 

  

Det har jag faktiskt. Jag tycker ändå att det har blivit mot det positiva. Jag 

tycker ju att för det första så är ju männen duktiga på och lyfta fram kvinnor 

som ändå vill och som ändå ta för sig..även om man kan skära sig i vissa 

situationer så tycker jag ändå att jag har fått mer stöd här bland männen 

  

Flera av respondenterna berättade att det största motståndet mot dem idag kommer från 

andra kvinnor. 

  

Dom vill inte lyfta upp kvinnor. Jag får mer motstånd av dom kvinnliga än 

jag får utav dom manliga. 

  

...men jag upplever, har jag någon gång haft motstånd här så är det oftast 

utav kvinnor, dom vill gärna sätta tror jag krokben på varann. Jag vet inte 

varför. 
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... just det där att här, man hejar inte på varan, man hejar inte på kvinnor 

som.. till exempel karriärmässigt heller, så tycker jag att man är dålig på att 

höja fram kvinnliga ledare, alltså männen kan jättegärna gör det att jättebra 

tjej, vad kul att hon fick den tjänsten, men kvinnorna är riktigt så.. jag vet 

inte. Det är det som jag upplever det.. 

  

Jargongen har varit av en typisk manlig karaktär och synen på män och kvinnor har 

varit stereotyp bland medarbetarna. 

  

Ja, någon sa någon gång kanske typ att hur har det blivit nuförtiden, det har 

blivit så mycket kvinnor här. Då sa jag bara åt han att ja, att då kanske du 

måste fundera på att söka ett annat jobb, för det är såhär det kommer bli nu.  

  

När jag var 19 år och började här så då var det ju att kvinnor ska jobba på 

sjukhus, kvinnor ska vara hemma, alltså det var ju lite grann det stuket, så 

är det ju inte idag alls. 

  

Även då det aktivt arbetas med jargongen och kulturen inom organisationen så har flera 

av respondenterna vid något tillfälle upplevt ett utanförskap. Antingen för att de gått 

över från arbetare till tjänstemän eller just för att de är kvinnor. 

  

De var ju samma verksamhet, men de var ju alltså, dom, mina gamla 

arbetskamrater, visst reagera dom ju, alltså dom tyckte ju att jag bytte sida, 

men det gick över med tiden, men de reagera starkt. 

  

Det är två helt olika divisioner. Vi spelar inte ens samma sport. 

  

Hm. Att alltså du vet att bli utfryst... alltså det är ju första gången i mitt liv 

som jag har blivit det… 

  

Fördomar och dåligt bemötande har alla våra respondenter råkat ut för på ett eller annat 

sätt. Antingen att det inte blivit betrodda för den kompetens de faktiskt har eller för att de 

är kvinna i en chefsbefattning. 
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Jo, jag förstår ju att det inte är lätt att vara chef och kvinna. Nähä, säger jag. 

Varför inte det? För ni reagera ju på andra sätt. Och då sa jag, det har 

ingenting med det att göra (...) Och det var så tydligt att han ville göra det till 

en genusfråga. Att han ville, för han tryckte ner mig enormt mycket. 

  

Och nu så klart har folk fått lära sig med det där men jag tror inte att det 

förväntades av mig när jag skulle komma in. Jag tror att dom trodde att jag 

är en ganska snäll, fin flicka. 

  

Jag tycker inte du ska ha chefsjobb, jag tycker du är bra som XXXX, jag tycker 

du fortfarande ska vara kvar där, jag tycker vi ska få en annan chef. 

  

Karriär 

Av åtta respondenter har sju av dem blivit headhuntade till sina nuvarande tjänster och 

flera tror att de har lättare att avancera eftersom de sticker ut som kvinnor där en stor 

majoritet av de anställda är män. 

  

då var det personer som tyckte att jag skulle söka det här och jag var ju 

själv så där tveksam till det att ”ah ska jag bli chef” ungefär, att jag var 

väldigt, lite osäker på mig själv och… men jag slängde in en ansökan och 

fick jobbet och på den vägen… 

  

Sen så fick jag faktiskt två stycken förfrågningar samma vecka 

som sade att nu är det dags att du testar. 

  

En av respondenterna uttryckte en viss oro över att kompetenskraven inte uppfylls alla 

gånger i bolagets vilja att öka andelen kvinnor och kvinnliga chefer. 

  

Man får inte bara titta tjej, kille, utan man måste titta vad har jag för 

kompetens och vad har jag för personlighet. Och är jag lämplig för jobbet 

eller inte. 
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Inom bolaget där denna studie har gjorts har det talats om att kvotera in kvinnor för att 

öka jämställdheten. Detta har gjort att vissa av de kvinnliga anställda blivit ifrågasatt 

om de har kompetens för arbetet eller om de är inkvoterade för att de är kvinnor. 

  

...då sökte jag ju ett sommarjobb, där det var ganska mycket prat om att man 

då skulle kvota in kvinnor. Och några år efter att man började kvota in massa 

kvinnor, som var det ganska negativ...alltså det var ganska negativ inställning 

till det där. Och jag kan tycka själv att man skulle inte ha sagt att man kvota 

in kvinnor utan man skulle egentligen säga att man ville ha en mixad grupp 

istället. Och jag tror att många, eller jag vet att det är så, att många av de 

här kvinnorna som kanske var inkvoterade dom har nå levt med ganska 

mycket negativt efter det och.. Just det här att kanske få lite små gliringar om 

att jaha du vart inkvoterad, det var som inte din kompetens som gjorde det, 

utan det var bara för att du var kvinna som du kom in. 

  

Prestation 

Att vara osäker på sin egen förmåga och kunskap är något som många av våra 

respondenter uppgav att de var innan och under sin tid som chef.  

  

Alltså tankar som dök upp... det var ju att kommer jag fixa det... för att de är 

ju mycket äldre som har varit lång tid, att kommer dom ta mig på allvar. 

Och sen så har jag väl vacklat under tiden 

  

Och det är inte att jag är en kvinna utan jag har inte den kompetensen. (...) 

Det är väl klart att egentligen så stämmer ju inte det här med kompetensen 

för jag vet ju att chefen ovanför mig, eller som ta någon som jag hade 

tidigare som har blivit då XXXX-chef på XXXX. Jag har ju mer skola idag 

än vad han har. (...) men det är kanske för att jag tänker själv att man.. nej, 

jag vet inte 

  

Ja men framförallt som kvinna, vi överanalyserar, vi övertänker, vi, alltså 

våga tro på dig själv. Alltså det är största steget för en själv att ta sig över. 

Tror man på sig själv och man vågar ta det där klivet så. 
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Några respondenter sa att de känner en press på sig att prestera för att bevisa att de är 

tillräckligt kompetenta för sin anställning i bolaget. 

  

Men jag tycker, alltså generellt i det här företaget, att komma in som kvinna, 

det är en stor skillnad. Du får hela tiden överprestera, att du kan, att du vill. 

Du får liksom vara där hela tiden. Och det har jag ju märkt på både 

kollektiv och tjänstemannasidan. 

  

En respondent sa att oberoende av vilken roll hon haft i företaget så har hon varit 

tvungen att överbevisa och överprestera för att visa att hon är tillräckligt bra. Ett 

exempel var när hon och en manlig kollega stod inför ett problem i produktionen och 

där hon kommit med förslag om vad de skulle göra. Mannen sa nej till hennes förslag 

och eftersom han hade arbetat längre än henne så litade hon på hans erfarenhet. Efter en 

stund kom en manlig vikarie, som hade varit anställd lika lång tid som henne, med 

samma förslag som hon hade gett och den erfarna manliga kollegan svarade honom 

“jajamen”. 

  

då kände jag sådär, alltså det är ju det jag har påpekat två gånger innan. Så 

man får, du får vara lite mer framme och på alerten, lite mera 

överbevisande när man är tjej, att jag fixar också det här, och jag kan tänka. 

  

En annan respondent antyder detsamma om att hon tror att det är en skillnad med hur 

man blir behandlad som kvinna än som man. 

  

Alltså det gäller ju att man vet vad man vill, och att man vågar stå på sig 

litegrann, att man alltså tror på sig själv. Annars är det nog lätt att bli, alltså 

bli trampad på. Det tror jag. Även om jag inte har upplevt det själv så mycket 

så tror jag ju faktiskt att man får vara lite grand på sin vakt. 

  

Diskussion 

  

Den tematiska analysen som genomfördes av materialet från våra åtta intervjuer 

resulterade i fyra teman: Ledarskap, Arbetsplatskultur, Karriär och Prestation. 

Gemensamt för våra respondenter var att de inte förklarade sitt ledarskap i första hand 
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utifrån att det skulle vara kvinnligt ledarskap utan att det handlade om dem själva som 

person. En gemensam nämnare för dem alla var också intresset för andra människor och 

viljan att lösa problem. Att det är en tuff jargong och “grabbigt snack” i fikarummen 

framkom från samtliga respondenter. Ingen av dem såg det som något stort problem 

samtidigt som de berättade att de fått utstå sexistiska kommentarer och gärna önskade 

att kulturen var lite mer mjuk. Det som uppskattades var rättframheten och många 

gånger ärligheten som den så kallade grabbiga kulturen för med sig enligt 

respondenterna. Sju av åtta respondenter hade blivit tillfrågade inför deras nuvarande 

tjänster och ombedda att söka dem, endast en av dem hade på eget initiativ sökt sin 

nuvarande tjänst. Ingen av dem hade några ambitioner att avancera ytterligare utan 

kände sig nöjda i den position som de är i idag. Tre av respondenterna uttryckte 

utmaningar som kan härledas till work life balance som orsak till att de inte ville klättra 

högre i organisationen. Samtliga var av den åsikten att om de ville avancera fanns det 

inga hinder inom bolaget förutsatt att de hade kompetensen, snarare att de hade fördel 

av att vara kvinnor då de är i minoritet.  

 Från andra kollegor upplevdes ett visst motstånd och några av respondenterna sa 

uttryckligen att de måste överprestera som kvinna för att visa både manliga och 

kvinnliga kollegor att de också kan och har ett intresse. En viss osäkerhet på den 

tekniska kompetensen framgick också i svaren från respondenterna.   

  

Resultatdiskussion 

 

Ledarskap  handlar om att på ett eller annat sätt få andra människor att sträva mot 

samma mål och väcka en vilja hos dem att leverera och prestera. Som chef idag ställs 

komplexa krav på att se den enskilde individen och dennes specifika behov av ledning 

och utveckling samt på förmågan att organisera och strukturera arbetet. Detta ställer 

större krav på ledaregenskaper idag och på förmågan att samla en grupp jämfört med 

den traditionella typen av ledarskap som var mer dikterande och hierarkisk (Hernez-

Broome & Hughes, 2004; Bruzelius & Skärvad, 2004). Vi såg ett tydligt resultat i vår 

studie att viljan hos respondenterna var stor gällande att ta sig an liknande utmaningar 

och skapa väl fungerande grupper och en effektiv produktion. Sju av våra åtta 

respondenter uppfattade att de var rekryterade till dysfunktionella grupper där deras 

uppgift varit att skapa struktur och bättre gruppdynamik. Eyre (2011) hävdar att 

kvinnliga chefer i vissa fall anses som bättre på att utveckla sin personal än manliga 
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chefskollegor. Detta kan stärka en teori för att kvinnor är bättre lämpade att ta hand om 

grupper som inte riktigt fungerar. Powell och Graves (2003) menar att kvinnor bygger 

sitt ledarskap genom en högt hållen moral i gruppen samt att hon visar omtanke 

gentemot individen. Samtliga respondenter tror att de är bättre på de mjuka delarna och 

tror att deras medarbetare har lättare att komma till dem som kvinnor och prata om sina 

problem än med manliga chefer. Vi tror att dessa egenskaper, som även ses som 

traditionellt kvinnliga, kommer till sin fulla rätt som första linjens chef som har en 

direkt kontakt med sina medarbetare.  

 Bennet, Davidson och Gale (1999) menar att vissa kvinnor söker sig aktivt till 

mansdominerade miljöer just för den kultur som råder. Gale (1994) förklarar 

könsrollerna som ett kontinuum där individer kan befinna sig på olika punkter i 

förhållande till kvinnligt och manligt. I vår studie sa flera av våra respondenter att deras 

ledarskap snarare kunde härledas till deras personliga faktorer snarare än deras kön även 

om de trodde att det fanns vissa skillnader i ledarskap mellan kvinnor och män. 

Eftersom dessa kvinnor sökt sig till industrin och valt att ta en ledarposition inom 

densamma samt uppger att kulturen inte är ett stort problem tror vi att Bennet, Davidson 

och Gale’s (1999) slutsats om att man söker sig till yrken vars kultur sammanfaller med 

personligheten stämmer in även bland våra respondenter. Utifrån Gales kontinuum som 

förklaring till könsrollerna är det sannolikt att våra respondenter skattar sig närmare 

manliga egenskaper än vad kvinnor gör i genomsnitt, vilket är orsaken till att de i första 

hand definierar sitt ledarskap till sin person och inte utifrån kön. Detta trots att de 

uppgett att de har ledaregenskaper som kan förklaras med Eagely’s (1987) syn på 

kvinnligt ledarskap som vårdande, hjälpsam, snäll och sympatisk. 

  Arbetsplatskultur är själva andan inom organisationen och den faktiska synen från 

medarbetarna gällande hur de bemöter och ser på varandra. Samtliga respondenter 

beskrev kulturen på arbetsplatsen med ord som: “grabbig”, “hård” och “tuff”. Dock var 

det ingen av dem som beskrev kulturen som något negativt. Detta tror vi kan relateras 

till Bennet, Davison och Gale´s (1999) teori om att vissa kvinnor drar sig till 

mansdominerade miljöer då de trivs och associerar sig med den kulturen som råder där. 

Något som det däremot upplever som ett problem, och som de härledde till att de är 

kvinnor, var ett dåligt bemötande från andra kvinnor. Faniko, Ellemers, Derks och 

Lorenzi-Cioldi (2017) har gjort en studie på detta och förklarar begreppet Queen Bee-

phenomenon. Det handlar om situationer i yrkeslivet där kvinnor är underrepresenterade 

och där omgivningen uttalat en önskan om att öka antalet kvinnor, exempelvis genom 
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kvotering. Förespeglingen om att kvinnor som är i minoritet skulle hjälpa varandra i 

utsatta situationer stämmer inte enligt detta begrepp. Istället konkurrerar de med 

varandra och motarbetar att andra kvinnor ska få chansen till avancemang. Orsaken till 

detta tror man har att göra med de skillnader som fortfarande finns mellan könen, och 

att de kvinnor som uppnått en högre nivå vill försvara den insats de gjort för att hamna 

där, och därför inte vill ge andra kvinnor fördelar eller en enklare väg till att lyckas. 

 Ett annat problem i bemötandet som flera av våra respondenter berättar om är “vi 

och dom”-känslan mellan anställda och arbetsgivarrepresentanter. Hade de en gång 

“bytt sida” var det svårt att komma in i gemenskapen igen och en respondent berättade 

hur hon blev utfryst från sitt gamla arbetslag. Detta visar på att det finns en ingrupp- och 

utgruppkultur på arbetsplatsen. När medlemmar i en grupp skapar en tillhörighet till 

varandra i syfte att bygga och hålla en god stämning i gruppen kan en kultur av “vi och 

dom” skapas. I högt segmenterade och hierarkiskt organiserade miljöer kan detta 

fenomen vara särskilt kraftfullt (Brewer, 1999). Då detta är en stor arbetsplats och 

påverkansmöjligheterna för de anställda är förhållandevis små betyder det att många 

beslut fattas högre upp i organisationen. Resultatet av detta blir att de anställda får följa 

vad som beslutats, oavsett vad de själva har för åsikt om detsamma och detta sätter dem 

i en gemensam situation som gör dem till en ingrupp och den som representerar 

arbetsgivaren blir en utgrupp.  

 De respondenter som arbetat en längre tid inom bolaget sa att kulturen förändrats 

under tiden som de varit anställda. Under de senaste åren har fler kvinnor och yngre 

anställts samtidigt som många som varit anställda under många år har gått i pension. 

Bolaget har dessutom arbetat aktivt med normer och spelregler på arbetsplatserna. 

Dessa två orsaker uppfattar respondenterna har gjort att kulturen blivit mildare i 

jargongen och en större acceptans för kvinnor i verksamheten har skapats. I och med att 

nya människor kommer in i bolaget, både yngre personer och fler kvinnor, samt att man 

medvetet arbetar med normer och spelregler luckras den gamla kulturen upp och 

förändras. 

  Karriär handlar om utveckling och någon form av avancemang på arbetsplatsen. 

Det pratas ofta om kvinnors möjligheter att avancera och göra karriär inom olika 

branscher. Flertalet studier visar att kvinnor överlag har betydligt svårare än männen i 

denna fråga med att lyckas avancera till högre positioner. Andra studier visar att det är 

första steget in som är utmaningen för kvinnorna, när det väl är inne så har de samma, 

om inte större, möjligheter att byta roller och avancera.  
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 Att ingen av våra respondenter såg några hinder som kunde härledas till glass 

ceiling utan snarare att bolaget uppmanade kvinnor att söka ledande befattningar ser vi 

som mycket positivt och visar på att arbetsgivaren aktivt jobbar med dessa frågor och 

möjliggör i så stor grad som möjligt för kvinnor att inta högre positioner. Utmaningen 

blir i stället att lokalisera orsakerna till varför kvinnorna inte vill avancera. Vad lockar 

kvinnor och vad kan få dem att vilja nå de högre positionerna. Flera av våra 

respondenter uttryckte att de trodde det skulle bli svårt att kombinera en högre tjänst 

med sitt familjeliv, att det skulle ta för mycket tid av dem. Clark’s (2000) teori om 

Work/family border theory visar på just detta; att många kvinnor har svårare att hitta en 

balans mellan arbetsliv och familjeliv än vad män har.  

 Ett annat hinder som vi uppmärksammade var tilltron till sin egen förmåga och 

kompetens. En av respondenterna uttryckte en tvekan kring om dennes utbildning skulle 

räcka till ett avancemang men kom på sig med att tänka på en högre manlig chef som 

hon vet har lägre utbildning än henne själv. Att tveka på sin egen förmåga är mer 

vanligt bland kvinnor än hos män. Bandura (1994) har tagit fram begreppet self-efficacy 

som förklarar detta fenomen med brist på tilltro till sin egen förmåga. Även Gaytán 

(2014) skriver om detta begrepp som ett hinder, begreppet förstärker vissa stereotypa 

bilder och håller tillbaka kvinnan från att lyckas inom vissa områden. Vi tror att detta är 

en viktig pusselbit för att få fler kvinnor att vilja söka sig till högre positioner och att 

mentorskap, feedback och coachning skulle kunna vara verktyg för att öka kvinnornas 

tro på sig själva. 

 Det är viktigt för organisationer och företag att ta i beaktande på vilket sätt man 

rekryterar fler kvinnor till sin verksamhet för att inte göra förutsättningarna svårare än 

de behöver vara. Att börja en anställning med misstro från omgivningen gällande sin 

kompetens och att personen skulle fått jobbet på grund av kön eller andra egenskaper 

som ses som ett led i att öka mångfald är inte gynnsamt för någon.     

  Prestation handlar om hur kvinnorna måste prestera för att accepteras av 

omgivningen. Flera av respondenterna nämnde faktorer som kan kopplas till en låg 

tilltro till sig själv och sin förmåga att klara av rollen som chef. I en studie gjord av 

socialdepartementet (1994) på uppdrag av regeringen framkommer att män redan som 

barn ges bättre förutsättningar till att så småningom bli chefer. Man menar att sättet som 

flickor och pojkar uppfostras på, där flickornas inkluderande sätt att socialisera, inte 

gynnar deras möjligheter att nå toppositioner. De måste helt enkelt lära om i vuxen ålder 

och lära sig det sociala spelet kring konkurrens och sexualitet. 
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 Kanter (1993) menar att eftersom kvinnorna är i minoritet gällande 

chefspositioner så tillhör de en avvikelsegrupp och behöver därför prestera bättre än 

män i samma position för att få uppskattning. Samtidigt får de inte vara bättre än 

männen för att bli fullt accepterade i gruppen. Detta speglar en upplevelse våra 

respondenter har av att i vissa fall vara tvungna att överprestera för att visa att deras 

kompetens och intresse är tillräckligt för uppgiften vilket deras manliga kollegor inte 

behöver göra på samma sätt.  

  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelse av att vara chef i en 

mansdominerad miljö. För att åstadkomma en mer djupgående undersökning i ämnet 

valdes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som verktyg där deltagarna 

kunde ge sin uppfattning om verkligheten och kunde lämna mer utförligare djupare svar 

på frågorna som ställdes. Vi hade då även möjlighet att ställa följdfrågor utifrån de svar 

som gavs. Våra respondenter valdes ut genom ett bekvämlighetsurval av bolaget vi 

gjorde undersökningen hos, vilket kan ha gett möjlighet till bolaget att påverka vilka vi 

fick träffa och inte. Vår upplevelse är dock en stor transparens från bolagets sida och en 

uppriktighet från våra respondenter, vilket har gett oss ett informationsrikt och gediget 

material trots urvalsmetoden. Intervjuguiden påverkade materialets innehåll utifrån dess 

utformning men den semistrukturerade metoden möjliggör skillnader mellan 

intervjuerna med en större fördjupning i olika ämnen beroende på respondentens svar. 

Genom metodvalet kan resultatet påverkas av subjektiva bedömningar och antaganden 

vilket vi varit medvetna om under hela processen.  

  

  

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

I ett land som Sverige där vi kommit långt i frågorna om jämställdhet och där det finns 

ett aktivt arbete med att utjämna könsskillnaderna inom vissa branscher är inte den 

största utmaningen de yttre hindren som exempelvis glass ceiling problemet längre. Ett 

område som vi anser behöver studeras vidare är hur man får upp intresset hos enskilda 

kvinnor för att söka sig till typiskt mansdominerade branscher och att söka sig till en 

ledande position inom dessa branscher. 
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  Ambitionen att öka andelen kvinnor i branscher där dessa är underrepresenterade 

har ofta handlat om hur man ska lösa strukturella skillnader mellan män och kvinnor 

och hur dessa ska förhålla sig till varandra. Flera av våra respondenter uttryckte att de 

hade mer utmaningar med bemötande från andra kvinnor än från män. Sällan pratar vi 

om den kvinnliga kulturen och hur vi behöver arbeta med den för att välkomna fler 

kvinnor in i mansdominerade branscher. Mer forskning behövs inom detta område. 

 Något som dessutom skulle vara intressant är att göra samma studie som vi gjort 

men då ha lika många respondenter från båda könen för att kunna se om det är någon 

skillnad i upplevelser i sitt chefskap i denna typ av miljö. 
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Kvinnors upplevelser av att vara chef i en mansdominerad 

bransch 

 

Intervjuguide (semistrukturerad intervju) 
 

Allmänna frågor 

Hur många år har du arbetat på företaget? 

Har du haft någon annan position på företaget innan din nuvarande tjänst?  

Vad har du arbetat med innan du började hos din nuvarande arbetsgivare? 

Hur länge har du arbetat som chef? 

Kan du berätta om din tjänst, hur många har du personalansvar över? I vilken del av 

produktionen arbetar ni? 

 

Intresse 

Vad var det som gjorde att du sökte dig till att bli chef? 

Var det något som gjorde att du tvivlade att söka en chefstjänst? 

Vad skulle du säga är dina drivkrafter i din roll som chef? 

 

Bemötande 

Hur skulle du beskriva kulturen på din arbetsplats? 

Hur upplever du jargongen på den här arbetsplatsen om du jämför med tidigare 

arbetsplatser? 

 

Beteende 

Känner du att du ändrat ditt beteende för att passa in i kulturen och den jargong som är 

här? 

Skiljer sig ditt beteende på arbetet jämfört med hur du är privat? 

 

Utmaningar 

Vilka är de största utmaningarna med att vara chef? 

Vilka  nackdelar och fördelar upplever du med att vara kvinna och chef? 

Har du varit med om någon situation där du känt att du blivit behandlad annorlunda, i 

positiv eller negativ bemärkelse, för att du är kvinna? Ge exempel. 

 

Karriär 

Finns det möjligheter till att klättra i organisationen? 

Upplever du där att det kan vara någon skillnad för kvinnor respektive män?
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