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Sammanfattning 

Titel: ”Man måste bädda för att inte bli ifrågasatt” - En kvalitativ studie om hur 

bakslagseffekten verkar i en kvinnodominerad organisation när kvinnor avancerar i hierarkin 

Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi 

Författare: Denise Gotvik och Malin Öström 

Handledare: Signe Jernberg och Kristina Mickelsson 

Datum: Maj - 2018 

Syfte: Syftet är att skapa en djupare förståelse för hur bakslagseffekten verkar inom en 

kvinnodominerad organisation när kvinnor avancerar i hierarkin. 

Metod: Vår studie antar en kvalitativ forskningsansats. Semistrukturerade intervjuer har 

genomförts med nio kvinnliga chefer inom en kvinnodominerad organisation. Vi har en 

abduktiv ansats där vi låtit teorin ligga till grund för de teman vi har tagit upp och som är 

återkommande genom vår studie. Respondenternas åsikter har sedan tolkats genom en 

innehållsanalys. Vår teoretiska referensram bygger på tidigare forskning inom 

bakslagseffekten, könspräglade organisationer, könsroller och ledarskap. 

Resultat & slutsats: Vår studie visar att de kvinnliga cheferna antar ett transformativt 

ledarskap men att de trots det i vissa avseenden antar manliga karaktärsdrag. De möter vidare 

en bakslagseffekt som kan karaktäriseras av att de missgynnas i rekryteringsprocesser. När 

kvinnor blir chefer över tidigare kvinnliga kolleger möts de av en bakslagseffekt där de ogillas, 

deras kompetens ifrågasätts och i vissa fall blir de även utfrysta. 

Förslag på fortsatt forskning: Framtida forskning bör rikta in sig på att studera om det finns 

informella hierarkier som påverkar kvinnor när de avancerar i hierarkin. Organisationskulturer 

och generationsfrågan bör studeras närmare för att se deras inverkan på bakslagseffekten. En 

sista punkt är att definitionerna av könsroller och de karaktärsdrag som förskrivs till kvinnor 

respektive män förändras över tid därför kan det vara ett intressant område för att se vad det har 

för effekt på bakslagseffekten.  

Uppsatsens bidrag: Vårt teoretiska bidrag är att vi har visat att kvinnor som avancerar i 

hierarkin inom en kvinnodominerad organisation möter en bakslagseffekt till följd av att de 

blivit chefer över tidigare kvinnliga kollegor. De praktiska bidragen är att organisationer måste 

arbeta med att motverka informella hierarkier och att sträva efter att skapa mindre 

löneskillnader mellan könen.  

Nyckelord: Bakslagseffekten, kvinnliga ledare, könsroller, kvinnodominerade organisationer 

och könspräglade organisationer 
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Abstract 

Title: “You must make the bed to avoid being questioned”- A qualitative study on how the 

backlash works in a female-dominated organization when women advances in the hierarchy 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration   

Author: Denise Gotvik and Malin Öström 

Supervisors: Signe Jernberg and Kristina Mickelsson 

Date: May-2018 

Aim: The purpose with our study is to create a deeper understanding of how the backlash 

against women works in a female-dominated organization when women advances in the 

hierarchy.   

Method: The study applies a qualitive research perspective. We have conducted semi 

structured interviews with nine female managers in one female-dominated organization. We 

have an abductive approach. Respondents' views have been interpreted through a content 

analysis. Our theoretical frame of reference is based on previous research on backlash, gendered 

organizations, gender roles and leadership. 

Result & conclusions: Our study shows that the female managers assume a transformative 

leadership, although they assume male characteristics in some respects. They face a backlash 

that can be characterized as being in disadvantage in recruitment processes and also by facing 

disapproval from colleagues. When women become managers of former female colleagues, 

they face a backlash in which thet are disliked, their skills are being questioned and, in some 

cases, they are also being exploited.   

Suggestions for future research: Organizational cultures, informal hierarchies and different 

generations should be studied more closely to see how they impact on the backlash. One last 

thing is that the definitions of gender roles and the characteristics attributed to women and men 

change over time, hence it would be an interesting area to study, in order to see what possible 

effect it may have on the backlash. 

Contribution of the thesis: Our theoretical contribution is that we have shown that women 

who advance in the hierarchy in a female-dominated organization face a backlash as a result of 

becoming managers of former female colleagues. The managerial contributions are that 

organizations must work to counter informal hierarchies and to strive to decrease the salary gap 

between the sexes. 

Key words: Backlash, female leaders, gender roles, female-dominated organizations and 

gendered organizations  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till studien, problemformuleringen, syftet, 

frågeställningarna och vilka avgränsningar som gjorts. 

 
1.1 Bakgrund  

Sverige har världens första feministiska regering med en agenda som utlovat att kvinnor och män på 

lika villkor ska kunna påverka samhället och sina egna liv (Regeringen, u.å.). Vi har dock aldrig haft 

en kvinnlig statsminister och det finns fortfarande en viss underrepresentation av kvinnor inom 

styrelser och ledningsgrupper (Statskontoret, 2017), men kvinnor innehar idag totalt sett (bortsett från 

politiska uppdrag och högre ämbeten) 40 procent av chefsposterna (SCB, 2018a). Skillnaderna mellan 

olika sektorer är emellertid stora där det inom den offentliga sektorn är 49 procent kvinnor i statliga 

styrelser och drygt 48 procent kvinnor på ordförandeposterna medan de motsvarande siffrorna för 

den privata sektorn är 32 procent respektive 6 procent (Statskontoret, 2017). 

Något som ofta diskuteras i samband med kvinnors underrepresentation på högre chefspositioner är 

skillnaderna mellan män och kvinnors ledarskap. Det råder idag ingen konsensus om orsakerna till 

de differenser som finns förutom att många pekar på att de traditionella könsrollerna kan vara en 

påverkande faktor (Hernandez Bark, Escartín, Schuh & van Dick, 2016; Alonso-Almeida, Perramon 

& Bagur-Femenias, 2017; Gobaw, 2017). Historiskt har män, enligt Eagly och Wood (1999), setts 

som familjens beskyddare och försörjare vilket har kopplats samman med könsstereotypa drag där 

män anses vara starka och dominanta. Kvinnorollen å sin sida har varit att ta hand om hemmet och 

familjen, vilket paras ihop med att kvinnor ses som emotionella och empatiska (Eagly & Wood, 

1999). Kvinnor intar oftare än män ett transformativt ledarskap, vilket kan liknas med den 

traditionella kvinnorollen, såtillvida att hon med sin karisma önskar öka medarbetarnas effektivitet 

genom att lägga ett stort fokus på att motivera personalen och måna om deras utveckling och mående 

(Hernandez Bark et al., 2016; Alonso-Almeida, Perramon & Bagur-Femenias, 2017; Gobaw 2017). 

Vidare drivs, enligt Hernandez Bark et al. (2016), män oftare än kvinnor av en maktmotivation och 

där de mer frekvent anlägger en dominant ledarskapsstil (Alonso-Almeida, Perramon & Bagur-

Femenias, 2017), i enlighet med den etablerade mansrollen. 

Bass (1990), Tarsik, Kassim och Nasharudin, (2014) och Hernandez Bark et al. (2016) menar att det 

transformativa ledarskapet i mångt och mycket är mer framgångsrikt än andra former. Ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv är det positivt eftersom de anser vidare att välmående anställda arbetar 

mer effektivt. Trots att kvinnor oftare intar ett transformativt ledarskap existerar fortfarande det så 

kallade glastaket, som utgör den osynliga barriär som kvinnor kan möta och som håller dem tillbaka 
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från att nå de högre chefsposterna (van Vianen & Fischer, 2002; Powell & Butterfield, 2003; Ganiyu, 

Oluwafemi, Ademola & Olatunji, 2018). Motståndet mot kvinnliga chefer är vidare inte något som 

är begränsat till mansdominerade miljöer utan det är även påtagligt inom kvinnodominerade 

organisationer (Jones, 2016). Det är av den anledningen som den offentliga sektorn är av stort intresse 

att studera eftersom det där råder en relativt jämn könsfördelning på toppositionerna (Statskontoret, 

2017). 

1.2 Problemdiskussion 

De traditionella könsrollerna är en bidragande orsak till det glastak vi än idag ser där kvinnor 

systematisk diskrimineras och hålls tillbaka från toppositionerna (van Vianen & Fischer, 2002; 

Powell & Butterfield, 2003; Ganiyu et al., 2018). Män avancerar lättare i den organisatoriska 

hierarkin än vad kvinnor gör (Ding, Murray & Stuart, 2013; Joshi, Son & Roh, 2014) och anledningen 

till det går att finna i att män anses mer lämpade som ledare i och med deras maskulinitet (Eagly & 

Karau, 2002). Van Vianen och Fischer (2002) visar också att de manliga karaktärsdragen, såsom 

konkurrenslystenhet och stresstålighet, favoriseras av chefer, vilket får till följd att kvinnor hålls 

tillbaka och att förändringen mot en mer gynnsam miljö försvåras. Li, Bagger och Cropanzano (2017) 

visar att den här typen av diskriminering är djupt rotad. Man pekar bland annat på att chefer i högre 

utsträckning uppmärksammar och premierar manliga anställda som sätter arbetet före sin familj än 

när kvinnliga dito agerar på motsvarande sätt. 

Eagly och Johnson (1990) menar att de traditionella könsrollerna har medfört problem för kvinnor 

som innehar en ledarroll och som uppvisar typiskt manliga drag. Kvinnliga ledare som avviker från 

de traditionella könsrollerna straffas genom att de ogillas i högre utsträckning och inte anses vara 

anställningsbara (Rudman, 1998; Bowles, Babcock & Lei, 2007; Okimoto & Brescoll, 2010; 

Rudman, Moss-Racusin, Phelan, & Nauts 2012; Williams & Tiedens, 2016; Ferguson, 2018). Den 

här negativa effekten benämns backlash1, ett namn som har sitt ursprung ifrån Susan Faludi och som 

1991 publicerade boken Backlash: The Undeclared War Against American Women. Rudman et al. 

(2012) och Brescoll (2016) menar att bakslagseffekten ingår i det moment 22 som kan möta kvinnliga 

ledare och som innebär att de både straffas om de uppvisar manliga karaktärsdrag (bakslagseffekten) 

men även om de visar sig vara för emotionella (följer de traditionella kvinnorollen). Bakslagseffekten 

kan sägas utgöra en av förklaringarna till glastaket, i och med att kvinnliga ledare med maskulina 

egenskaper hålls tillbaka från de högre posterna genom att de inte anses anställningsbara eftersom de 

avviker från de traditionella könsrollerna (Rudman, 1998; Bowles, Babcock & Lei, 2007; Okimoto 

                                                
1 Backlash kommer att översättas till bakslagseffekt och definieras i enlighet med Rudman et al. (2012) som den 
negativa effekt kvinnliga ledare som uppvisar manliga karaktärsdrag kan komma att drabbas av.    
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& Brescoll, 2010; Rudman, Moss-Racusin, Phelan, & Nauts 2012; Ferguson, 2018). Även Williams 

och Tiedens (2016) påvisar denna negativa effekts existens där kvinnor oftare än män, med ett 

identiskt beteende, straffas i form av ogillande. Vidare pekar de på att det utöver olika typer av 

dominans råder en oklarhet kring i vilka situationer som bakslagseffekten uppstår. 

Van Vianen och Fischer (2002) och Broadbridge och Simpson (2011) menar att en anledning till 

glastakets fortsatta existens bottnar i att många toppositioner är kraftigt mansdominerade och att 

kvinnor inte känner sig bekväma med den maskulina kultur som råder. Under mitten av 1980-talet 

myntade Acker (1990) begreppet gendered organizations2 där hon i en studie visade att kön påverkar 

varje aspekt av organisationen, alltifrån dess mening till dess identitet och att kön ständigt är 

närvarande i den organisatoriska processen. Maire (1999, refererad i Jones, 2016) och Hofstede, 

Hofstede och Minkov (2010), menar att mansdominerade organisationer drivs av en 

konkurrenslystenhet, individualism, uppgiftsorientering och en respekt för auktoritet och hierarkier. 

Organisationer präglade av kvinnor karaktäriseras å andra sidan av en öppenhet där alla ska vara med 

och en strävan mot en demokratisk ordning (Loden, 1985, refererad i Jones, 2016; Bajdo & Dickson, 

2001; Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010). Ur ett kvinnoperspektiv menar Bajdo och Dickson 

(2001) att en organisation präglad av kvinnor är mer gynnsam eftersom den möjliggör för kvinnor att 

avancera i hierarkin. 

Van Vianen och Fischer (2002) visar att chefer med kvinnliga karaktärsdrag är omtyckta av de 

anställda, vilket kan kopplas till att kvinnor oftare än män antar ett transformativt ledarskap 

(Hernandez Bark et al., 2016; Alonso-Almeida, Perramon & Bagur-Femenias, 2017; Gobaw, 2017), 

eftersom den typen av ledarskap har visat sig ge nöjda och tillfredsställda medarbetare (Kovjanic, 

Schuh & Klaus, 2013). Jones (2016) visar att kvinnliga anställda både inom mans- och 

kvinnodominerade organisationer föredrar manliga chefer, dock utan att påvisa anledningen härtill. 

Vidare menar Jones (2016) att kvinnor anser sig ha förmågan att leda men att en eventuell förklaring 

till att kvinnor föredrar manliga chefer kan vara att kvinnor som intar ledande positioner också 

anammar maskulina karaktärsdrag. 

Vi har här visat att det finns en paradox där slutsatserna är motsägelsefulla och trotsar logiskt 

tänkande. Det råder oklarheter kring orsakerna till uppkomsten av bakslagseffekten, i vilken kvinnor 

systematiskt missgynnas i sin strävan om att nå toppositionerna. De könsstereotypa karaktärsdragen 

tycks sätta agendan för hur långt kvinnor kan nå. Kvinnor som frångår de traditionella rollerna ogillas 

(se till exempel Rudman et al. 2012; Ferguson, 2018) och kvinnliga anställda föredrar manliga chefer 

                                                
2 Gendered organizations översätts i fortsättningen till könspräglade organisationer.  
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oavsett om organisationen är kvinno- eller mansdominerad (Jones, 2016) samtidigt som forskning 

visar att organisationer som präglas av en kvinnodominans är gynnsam för kvinnor (Bajdo & Dickson, 

2001). Följaktligen vill vi belysa ämnet med syftet att skapa en djupare förståelse för hur 

bakslagseffekten verkar inom en kvinnodominerad organisation när kvinnor avancerar i hierarkin. Vi 

tillämpar metoden att kombinera resultat av våra egna fältstudier med befintlig forskning gällande 

kvinnodominerade organisationer, bakslagseffekten och hur könsstereotypa karaktärsdrag inverkar 

på kvinnliga ledare. 

Vår studie kommer att ge både teoretiska och praktiska bidrag. Det teoretiska huvudbidraget kommer 

att hamna hos ledarskapsforskningen med genusperspektiv, där vi syftar till att bredda kunskapen 

kring hur bakslagseffekten för kvinnliga ledare uppkommer i en kvinnodominerad 

organisation. Praktiskt avser vi med vår studie att bidra med en insikt till organisationen om vilka 

områden som chefer bör arbeta med för att kvinnor inte ska missgynnas. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur bakslagseffekten verkar inom en 

kvinnodominerad organisation när kvinnor avancerar i hierarkin.  

 Vad för typ av ledarskapsstil antar de kvinnliga cheferna? 

 Hur karaktäriseras motståndet till de kvinnliga cheferna inom organisationen? 

 Finns det några organisatoriska faktorer som påverka motståndet till de kvinnliga cheferna? 

1.4 Avgränsningar 

Vår studie har några begränsningar som måste tas i beaktande. Det första är att studien är avgränsad 

till att endast behandla en organisation som är verksam i Malmö och Lund. Vidare är studien 

begränsad av att antalet respondenter är litet, totalt utfördes nio intervjuer. Vi hade eventuellt kunnat 

nå en än djupare förståelse för hur bakslagseffekten verkar i kvinnodominerade organisationer om vi 

haft möjlighet att intervjua kvinnliga chefer inom varje avdelning och på olika nivåer eftersom vårt 

empiriska material då blivit mer omfattande. Vår studie är vidare begränsad till att endast behandla 

de kvinnliga chefernas perspektiv då vi inte haft möjlighet att intervjua deras medarbetare. 
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2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras de teorier som ligger till grund för studien utifrån vad 

tidigare forskning visat. Sist i kapitlet finns en undersökningsmodell som visar hur de olika delarna i 

den teoretiska referensramen hänger samman och hur de kommer att bidra till studien.  

 
2.1 Könsroller 

Varför män och kvinnor intar olika sociala roller har länge varit ett aktuellt studieområde (Acker & 

Van Hauten, 1974; Eagly & Wood, 1999). Hofstede, Hofstede och Minkov (2010) menar att de 

biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor är absoluta, något som dock inte gäller för de 

psykologiska differenserna. Eagly och Woods (1999) menar att det här finns två olika skolor; Den 

evolutionära och den sociokulturella. Den evolutionära skolan menar att de psykologiska skillnaderna 

är något vi föds med och som är evolutionärt utvecklade och därför intar män och kvinnor olika 

sociala roller. Den sociokulturella menar istället att i och med att det finns sociala strukturer i 

samhället formas kvinnor och män in i könsrollerna utifrån vad som förväntas av dem. När män och 

kvinnor intar dessa mer eller mindre förutbestämda roller påverkar även det kvinnor och män 

psykologiskt och hur de identifierar sig själva (Eagly & Wood, 1999). Idag är det primärt den 

sociokulturella skolan som är aktuell inom bland annat organisations- och ledarskapsforskningen 

(Rudman et al., 2012; Hernandez Bark et al., 2016; Alonso-Almeida, Perramon & Bagur-Femenias, 

2017; Gobaw, 2017) och är även den vi kommer att utgå ifrån i vår studie. 

Acker och Van Houten (1974) visar att kvinnor i högre utsträckning än män förväntas vara på ett 

specifikt sätt, där de bland annat ska lyda sina överordnade. Wicks och Bradshaw (1999) menar något 

liknande där könsstereotypa beteenden ses som något positivt. Män belönas för att de uppvisar 

dominans och kvinnor för att de är timida och accepterar auktoritet. Hofstede, Hofstede och Minkov 

(2010) menar att de sociala rollerna skiljer sig något mellan olika kulturer men att det finns en 

gemensam nämnare där män anses vara mer involverade och intresserade av åtaganden utanför 

hemmet och där kvinnor, å andra sidan, av uppgifter knutna till hem och familj. Eagly och Wood 

(1999) anser att den traditionella manliga könsrollen kan beskrivas som att män ses som beskyddare 

och familjeförsörjare eftersom de anses vara starka och dominanta samt att de drivs av makt och 

status. Kvinnorollen kan å sin sida beskrivas som att kvinnor tar hand om hemmet och familjen, vilket 

kan kopplas till att de anses vara emotionella och omhändertagande. En syn som delas av Rudman et 

al. (2012) som menar kvinnor i regel ses som varma, vänliga och stöttande medan män är 

kontrollerande och arroganta. Vidare anser Eagly och Johnson (1990) att dessa könsstereotypiska 

egenskaper (karaktärsdrag) om hur kvinnor respektive män ska och inte ska vara är nästintill 

tvingande för de båda könen, och där den som avviker från rådande normer ofta drabbas av negativa 
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konsekvenser. Kvinnor drabbas dock menligt även när de intar typiskt kvinnliga karaktärsdrag, vilket 

Brescoll (2016) påvisar med exemplet att en bidragande orsak till att kvinnor inte kunnat klättra på 

karriärstegen och inta de högre positionerna är för att de anses vara för emotionella. 

2.2 Könspräglade organisationer 

Acker (1990; 2006) beskriver könspräglade organisationer som att medarbetarnas kön påverkar varje 

del av organisationen allt från dess syfte till dess identitet och där medarbetarnas kön ständigt är 

närvarande i de organisatoriska processerna. En syn som delas av Mills (1988) som menar att precis 

som att åsikter och värderingar följer med individerna in i organisationen och formar dess kultur gör 

även könstillhörigheten det. Något som även senare forskning visat, där Acker (2006) menar att det 

inom manspräglade organisationer oftare finns en ojämlikhet där den vita mannen fortfarande anses 

vara den naturliga ledaren. Mills (1988) anser att den typ av mansdominans som finns både i ledningar 

och organisationer präglat synen på kvinnor och män, där kvinnor bland annat anses vara emotionella 

och passionerade medan män är analytiska och produktiva. Mills (1988) menar vidare att dessa 

könsstereotypa drag har varit en bidragande orsak till att just kvinnor hållits tillbaka och valts bort i 

rekryteringsprocesser.  Acker (1990) beskriver vidare fem viktiga mekanismer som kan vara till hjälp 

för att förstå hur en organisation blir könspräglad. 

1. Den första mekanismen handlar, enligt Acker (1990) om hur könsfördelningen genom 

organisationen ser ut och då med avseende på vem som utför olika arbetsuppgifter, var i 

organisationen de finns och hur makten är fördelad. Könsfördelningen är allt som oftast väl 

dokumenterad men är inte heller svår att observera eftersom det för det mesta snabbt står klart 

hur det ser ut på de olika posterna inom organisationen. Acker (1990) menar vidare att 

toppskiktet i många organisationer utgörs nästintill alltid av män. Vidare finns det även en väl 

åtskild linje kring hur arbeten värderas utifrån svårighetsgrad där mäns arbete värderas högre 

eftersom de oftare än kvinnor innehar tekniska eller kunskapskrävande arbeten. 

2. Nästa mekanism är, enligt Acker (1990) de symboler och bilder som förstärker föregående 

uppdelningarna. Det finns vidare många källor till hur dessa skapas där det kan handla om 

alltifrån språket, rådande ideologi, populära kulturer eller hur samhället ser ut i stort. 

Exempelvis är en vanlig bild av en ledare i topposition en man som utstrålar maskulinitet. 

Värt att påpeka är att en kvinna som anammar motsvarande egenskap kan ses som ett hot mot 

rådande ordning (Acker, 1990). 

3. Den tredje bottnar, enligt Acker (1990) i de sociala strukturerna och som handlar om hur män 

och kvinnor, kvinnor och kvinnor och män och män interagerar med varandra. Det omfattar 
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vidare även alla tecken på dominans och undergivenhet vilket kan observeras i hur ofta någon 

exempelvis blir avbruten eller i vilken turordning medarbetare får prata under ett möte. 

4. Den fjärde mekanismen slår, enligt Acker (1990), ihop ovanstående punkter och här handlar 

det om att se hur de påverkar medarbetarnas individuella identiteter. Det är något som relativt 

fort kan bli tydligt utifrån hur människor klär sig, vilka arbetsuppgifter de utför, vilket språk 

de använder et cetera. 

5. Den sista mekanismen handlar, enligt Acker (1990), om organizational logic och hur kön 

präglat de regler och normer som finns i organisationen men även hur organisationen 

definieras och hur utomstående ser på den. 

 

2.3 Kvinno- och mansdominerade organisationer 

Hofstede, Hofstede och Minkov (2010) menar att kvinnliga organisationer bygger på relationer, 

teamkänsla, närhet och säkerhet medan manliga präglas av status i termer av höga löner, snabba 

avancemang och utmanande. Maire (1999, refererad i Jones, 2016) visar på liknande och menar att 

maskulina organisationer karaktäriseras av en konkurrenslystenhet, individualism, 

uppgiftsorientering och en respekt för auktoritet och hierarkier. Feminina organisationer har å sin sida 

har ett starkt fokus på gruppdynamiken och där processerna värderas högt samt en öppenhet där alla 

ska vara med och en strävan mot en demokratisk ordning (Loden, 1985, refererad i Jones, 2016). 

Även Bajdo och Dickson (2001) delar synen att kvinnodominerade organisationer bland annat präglas 

av humanism, jämställdhet och låg maktmotivation. Bajdo och Dickson (2001) menar vidare att det 

här är en bidragande orsak till att kvinnor lättare avancerar i hierarkin inom den här typen av 

organisation. Broadbridge och Simpson (2011), en syn som delas av van Vianen och Fischer (2002), 

menar att kvinnor påverkas negativt av en kultur präglad av de traditionella könsrollerna, i vilken 

kvinnor känner sig underlägsna dominanta män. Gherardi och Poggio (2001) visar att kvinnor som 

träder in i en mansdominerad organisation måste uppvisa sina feminina karaktärsdrag samtidigt som 

de anammar den maskulina kulturen. Gör de inte det finns det en risk för att de straffas. De pekar 

även på att den här typen av könsdiskriminering kan brytas genom att ledningen uppmärksammar att 

den existerar och talar öppet om de manliga strukturerna. 

2.4 Ledarskapsstilar 

2.4.1 Transformativt ledarskap 

Det som utmärker ett transformativt ledarskap är att det är starkt präglat av att ledaren genom sin 

karisma ska öka medarbetarnas effektivitet, vilket uppnås genom ett starkt fokus på medarbetarnas 

mående och välbefinnande (Bass, 1990; Tarsik, Kassim & Nasharudin, 2014; Hernandez Bark et al., 

2016). Det handlar vidare om att man avser att få dem att känna tillit, respekt och lojalitet genom att 
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ledaren motiverar dem. För att lyckas med det menar Bass (1990) att ledaren måste göra medarbetarna 

medvetna om organisationens mål och att stimulera deras intellektuella behov. Den här synen delas 

av Andersen (2008) som anser att det transformativa ledarskapet bottnar i att få de anställda att nå de 

organisatoriska målen genom att ledaren tydligt förmedlar dem och väcker medarbetarnas entusiasm. 

Vidare handlar det om att ledaren lägger större fokus på de anställdas prestationer än sina egna genom 

att inspirera och uppmuntra dem till att utvecklas och lära sig nya saker. Bass (1990) menar att 

samtliga ledare i någon mån borde tillämpa ett transformativt ledarskap eftersom det kan få positiva 

konsekvenser för till exempel organisationsstrukturen, rekrytering och kompetensutveckling. 

2.4.2 Transaktionellt ledarskap 

Det transaktionella ledarskapet sågs länge, enligt Bass, Avolio, Jung och Berson (2003), som den 

mest effektiva ledarskapsstilen där medarbetarna accepterar och anpassar sig till ledaren i utbyte mot 

någon form av belöning. Det transaktionella ledarskap kan, enligt Andersen (2008) och Bass (1990), 

ses som motsatsen till det transformativa ledarskapet. Anledningen är att en ledare som utövar ett 

transaktionellt ledarskap primärt använder sig av belöningar för att få medarbetarna att nå de uppsatta 

målen. En syn som delas av Robbins, Judge och Sanghi (2007) som menar att det transaktionella 

ledarskapet handlar om att ledaren bygger upp en relation till medarbetaren och som präglas av en 

transaktion. Vidare handlar det om att tydligt belöna de anställda som når de organisatoriska målen 

och att tillse att de som inte gör det får erforderlig hjälp.  Andersen (2008) och Bass et. al (2003) 

menar att transaktionella ledare även är kontrollerande eftersom de gärna sätter upp tydliga regelverk 

för att säkerställa att inga misstag begås. Vidare är en transaktionell ledare ytterst passiv i sitt 

ledarskap och agerar endast när problem av sådan dignitet uppstår att det kan komma att påverka 

möjligheterna att nå målen. 

2.4.3 Laissez-faire ledarskap 

Enligt Chaudhry och Javed (2012), Robbins, Judge och Sanghi (2007) och Luthans (2005) är laissez-

faire ledarskapet ytterst svårdefinierat eftersom det bottnar i en viss avsaknad av ledarskap där ledaren 

undviker att fatta beslut och visar bristande engagemang.  Tarsik, Kassim och Nasharudin (2014) och 

Khan et al. (2015) menar att laissez-faire är en avslappnad ledarstil där ett stort ansvar faller på 

medarbetarna, som förväntas fatta beslut, sätta upp mål och lösa problem utan handledning från 

ledaren.  En syn som delas av Eagly, Johannesen-Schmidt och van Engen (2003) som menar att 

laissez-faire ledarskapsstilen bottnar i att ledaren intar en passiv roll och i vissa fall även kan anses 

präglas av en viss ansvarslöshet. Det här får konsekvenser där medarbetare inte känner sig motiverade 

eftersom de inte ser ett syfte med sitt arbete vilket kan leda till att konflikter uppstår och att 

produktiviteten går ner (Northouse, 2012). Northouse (2012) menar vidare att vissa avseenden kan 
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medarbetare känna sig mer motiverade av att ha en ledare som anammar ett laissez-fair ledarskap och 

det på grund av att den ger de anställda stor frihet att arbeta självständigt. 

2.4.4 Skillnaden mellan män och kvinnors ledarskap 

Bass och Avolio (1994) och Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) menar att män och kvinnors 

ledarskap skiljer sig åt till följd av att kvinnor utifrån sina emotionella och omsorgsfulla egenskaper 

frambringar detta i sitt ledarskap och lägger tyngd vid relationsbyggande och kommunikation. En syn 

som delas av Hernandez Bark et al. (2016), Alonso-Almeida, Perramon och Bagur-Femenias (2017) 

och Gobaw (2017) som menar att de skillnader som finns mellan män och kvinnors ledarskap går att 

koppla till de traditionella könsrollerna. De menar vidare att kvinnor använder sig av ett 

transformativt ledarskap vilket kan sammanbindas med den traditionella kvinnorollen. Hernandez 

Bark et al. (2016) och Alonso-Almeida, Perramon och Bagur-Femenias (2017) anser att män oftare 

än kvinnor antar ett mer transaktionellt ledarskap i och med att många män drivs av en 

maktmotivation. 

Muhonen (2010) och Bass och Avolio (1994), visar att det råder en ojämn könsfördelning på 

toppositionerna. De pekar på att skillnaderna mellan män och kvinnors ledarskap är en bidragande 

orsak till det glastak vi än idag ser, där kvinnor systematiskt diskrimineras och hålls tillbaka från att 

nå toppositionerna. En syn som delas av en mängd forskare, men som även kan härledas till att det 

inte primärt är ledarskapet som är orsaken utan att det har sin grund i de traditionella könsrollerna 

(van Vianen & Fischer, 2002; Powell & Butterfield, 2003; Ganiyu et al., 2018).   

2.5 Bakslagseffekten 

Kvinnliga ledare som intar typiskt manliga karaktärsdrag kan komma att uppleva en bakslagseffekt, 

såtillvida att de möts av ogillande och inte anses vara anställningsbara av anledningen att de frångår 

de traditionella könsrollerna (Rudman, 1998; Bowles, Babcock & Lei, 2007; Okimoto & Brescoll, 

2010; Rudman et. al, 2012; Williams & Tiedens, 2016; Ferguson, 2018). Rudman et, al. (2012) visar 

att kvinnliga ledare står inför ett dilemma där de för att bli omtyckta bland medarbetare måste fortsätta 

att anta de traditionella karaktärsdragen men då på bekostnad av karriären. Rudman, et. al. (2012) och 

Eagly och Johnson (1990) menar att det finns underliggande sociala normer om hur kvinnliga ledare 

bör bete sig för att undvika negativa påföljder men de noterar även att kvinnor inte anses vara mindre 

kompetenta än sina manliga kollegor utan de negativa konsekvenserna faller helt på de sociala 

konstruktionerna. 

Okimoto och Brescoll (2010) visar att kvinnor som söker sig till maktpositioner inom vissa branscher, 

exempelvis politiken, oftare möter en bakslagseffekt. Kvinnliga politiker, i motsatt till sina manliga 
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dito, förväntas att upprätthålla en specifik nivå av gemenskap och om de inte gör det drabbas de av 

ett bakslag. Ferguson (2018) studie skiljer sig något från övriga då den påvisar att de karaktärsdrag 

som kan anses gemensamma mellan män och kvinnor såsom måttligt självförtroende är en fördel för 

kvinnor. En syn som delas av Schaumberg och Flynn (2017) som menar att ett gott självförtroende 

kan kopplas till kvinnors femininitet och gynnar kvinnor mer än män när de söker stiga i graderna. 

Brescoll (2016) menar att bakslagseffekten kan få omfattande ekonomiska påföljder för kvinnor i och 

med att de hålls tillbaka från att klättra i hierarkin till följd av de stereotypa könsroller som kvinnor 

och män förväntas anamma. Van Vianen och Fischer (2002) menar vidare att de manliga 

karaktärsdragen favoriseras av chefer vilket får negativa konsekvenser för kvinnors möjlighet till 

avancemang. Li, Bagger och Cropanzano (2017) visar att den här typen av könsdiskriminering är 

djupt rotad i organisationer i och med att manliga anställda i högre utsträckning än kvinnliga 

premieras när de exempelvis prioriterar arbetet före familjelivet. Broadbridge och Simpson (2011) 

menar att i och med att yngre generationer nu träder in på arbetsmarknaden kan det komma att ha en 

positiv påverkan eftersom de har en helt annan inställning till de traditionella könsrollerna. Bowles, 

Babcock och Lei (2007) och Williams och Tiedens (2016) studier visar till viss del på något annat, 

där yngre kvinnor oftare än män i samma ålder är mer rädda för att förhandla om exempelvis sina 

löner med en manlig chef samt att kvinnliga studenter skriver sämre arbeten om de gör det för sin 

egen vinnings skull. En viss bakslagseffekt är således ständigt närvarande även inom yngre 

generationer och som gör att kvinnor inte visar framfötterna eftersom de är rädda för att straffas om 

de frångår de traditionella könsrollerna (Bowles, Babcock & Lei, 2007; Williams & Tiedens, 2016). 

2.6 Undersökningsmodell  

Vårt syfte är att skapa en djupare förståelse för hur bakslagseffekten verkar inom kvinnodominerade 

organisationer när kvinnor avancerar i hierarkin. För att tydliggöra hur har vi ritat upp en 

undersökningsmodell nedan (figur 1). Som vi ser finns det tre teorigenererade teman för vår studie: 

organisation, ledarskap och motstånd. Organisationen utgör kontexten för under vilka förhållanden 

som våra tolkningar gäller. De kvinnliga chefernas ledarskap kommer att synliggöras utifrån hur det 

kan karaktäriseras. Vidare studeras det om det finns ett motstånd till kvinnliga chefer och hur det kan 

beskrivas, varifrån det kommer och vem som utövar det. Det empiriska materialet kommer slutligen 

att tolkas för att se hur det förhåller sig till bakslagseffekten och om det finns några organisatoriska 

faktorer som påverkar uppkomsten av ett motstånd och primärt bakslagseffekten. 
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Figur 1 Undersökningsmodell (egen).  

 
  

Organisation 

Könspräglad organisation 
Kvinno- och mansdominerad 
Könsroller 
 

 
 
 
 

Transformativt  
Transaktionellt 
Laissez-faire 
Könsspecifika karaktärsdrag 
 
 
 

Ledarskap 

Karaktärsdrag 
Uppifrån 
Nedifrån 
Från män 
Från kvinnor 

 
 
 

Motstånd 

Den negativa effekt kvinnliga ledare 
som uppvisar manliga 
karaktärsdrag kan komma att 
drabbas av.    
 
 

 
 

Bakslagseffekten 



 

12 
 

3. Metod  

I kapitlet redogörs det för studiens metodologi och de specifika metodval som gjorts för att visa hur 

den är genomförd.  

 
3.1 Vetenskapsteoretisk referensram 

3.1.1 Forskningsdesign 

Vårt syfte har varit att skapa en djupare förståelse för hur bakslagseffekten verkar inom en 

kvinnodominerad organisation när kvinnor avancerar i hierarkin. Vår forskningsstrategi är av den 

anledningen kvalitativ, vilket enligt Bryman och Bell (2017), medför ett induktivt perspektiv 

avseende förhållandet mellan teori och empiri. Vår studie har dock en abduktiv ansats som innehåller 

både induktiva och deduktiva inslag (Alvesson & Sköldberg, 2017; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vi 

har hela tiden utgått från vår empiri och där den teoretiska referensramen fått utgöra ett hjälpmedel 

för att kunna skapa en djupare förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2017). Vår forskningsdesign har 

vidare utgjorts av en holistisk enfallsstudie där vi, i enlighet med Yin (2007) och Bryman och Bell 

(2017), studerat en kvinnodominerad organisation i den offentliga sektorn; Skånes 

Universitetssjukhus, genom att intervjua nio kvinnliga chefer på olika nivåer inom organisationen.   

 
Figur 2 Vår forskningsdesign (egen) 

3.1.2 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

I och med att vårt syfte varit att skapa en djupare förståelse antar vår studie vidare en 

konstruktionistisk ontologi med en hermeneutisk epistemologi. Anledningen är att den hermeneutiska 

traditionen just innebär att man söker att förstå mänskliga företeelser och handlingar genom att anta 

ett tolkande perspektiv (Dalen, 2011; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vidare menar Sohlberg och 

Sohlberg (2013) att klassificeringen av män och kvinnor utifrån könsstereotypa drag är en social 

konstruktion, en syn som även delas av många forskare (Eagly & Woods, 1999; Rudman et al. 2012; 

Hernandez Bark et al., 2016; Alonso-Almeida, Perramon & Bagur-Femenias, 2017; Gobaw, 2017). 

De menar att de psykologiska skillnaderna mellan män och kvinnor inte är biologiska utan beror på 

att de formas in i sina roller utifrån de sociala strukturer som finns i samhället. I vår studie har vi inte 
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haft för avsikt att studera könsrollerna utan vi har använt dem teoretiskt, i enlighet med Sohlberg och 

Sohlberg (2013), för att kategorisera vad som är manliga respektive kvinnliga egenskaper. Vidare har 

de fått ligga till grund för våra tolkningar kring om de kvinnliga chefer vi intervjuat avviker från de 

traditionella könsrollerna.  

Vi anser, med stöd av Sohlberg och Sohlberg (2013), att bakslagseffekten kan ses ur olika perspektiv 

dels som en social konstruktion där det är subjektivt och beroende av vad som anses manligt 

respektive kvinnligt men även ur ett objektivt perspektiv. Bryman och Bell (2017) menar att den 

objektiva ontologin innebär att man ser på sociala företeelser som klara objekt som inte kan påverkas. 

Det är det sistnämnda som vi har utgått ifrån och anledningen är att det finns en vedertagen praxis av 

hur bakslagseffekten ska definieras, där samtliga forskare utgår ifrån att det är det motstånd som 

kvinnliga ledare kan möta om de antar manliga karaktärsdrag, såsom dominans och 

konkurrenslystenhet (se till exempel Babcock & Lei, 2007; Okimoto & Brescoll, 2010; Rudman et 

al., 2012; Williams och Tiedens, 2016).  

3.1.3 Förförståelse 

Hur och vilka tolkningar som görs beror, enligt Sohlberg och Sohlberg (2013), på vilken förförståelse 

man som forskare har för det ämne som studeras. Innan den här studien genomfördes hade vi 

tillskansat oss kunskaper inom det företagsekonomiska fältet och hur en forskningsprocess går till, 

genom vår ekonomutbildning vid Högskolan i Gävle. Under hösten 2017 genomförde en av forskarna 

en förstudie där hon fördjupade sig i skillnaderna mellan mäns och kvinnor ledarskap, könsroller och 

organisationskulturer. Hennes arbete har till viss del legat till grund för vår studie och gav oss en 

förförståelse i ämnet. Ingen av oss hade dock några kunskaper om bakslagseffekten och hur den kan 

karaktäriseras innan arbetet med studien påbörjades, utan detta var okänd terräng för oss.   

3.2 Litteraturinsamling 

Vår litteraturgenomgång är narrativ, i enlighet med vårt hermeneutiska perspektiv (Bryman & Bell, 

2017) och där vi tagit fram vad tidigare forskning visat om könsroller, ledarskapsstilar, 

bakslagseffekten och könspräglade organisationer. Det mesta av litteraturen inhämtades i det 

inledande skedet av vår studie men har kompletterats fortlöpande under hela forskningsprocessen. 

För att hitta aktuella artiklar gjordes sökningar via Discovery och Google Scholar på sökord som 

backlash och female leadership, vilket senare även utvidgades till att innefatta sökord som gendered 

organizations, male and female dominated organizations och leadership styles.  En del artiklar går ej 

att nå via Discovery och Google Scholar därför använde vi oss även av databaser såsom Emerald, 

Sage och ScienceDirect. Vi har hela tiden förhållit oss källkritiska till det material vi valt att inkludera 

i vår studie, i enlighet med Eriksson och Hultman (2014). Anledningen är att vi haft som mål att det 
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på ett tydligt sätt ska framgå att litteraturen varit relevant för vårt arbete. Vidare hämtades all litteratur 

från trovärdiga källor och artiklarna var primärt publicerad i tidskrifter från det företagsekonomiska 

fältet. 

Vi valde sedan ut artiklar utifrån titel, sammanfattning och i vilken akademisk tidskrift de varit 

publicerade. Vi har även gjort en bakåt- och framåtsökning där vi utgått från en artikel och undersökt 

dels vilka referenser som den forskaren använt sig av och sen även vilka som refererat till den aktuella 

artikeln. Vi läste introduktionen och diskussionen till 90 artiklar och av dessa gallrades 53 bort 

eftersom de inte tillförde något till vårt arbete. Övriga 37 artiklar lästes igenom i sin helhet. Böcker 

och annan litteratur har hittats genom referenslistor i tidigare kurslitteratur och artiklar. Vidare 

inhämtades även data från offentlig statistik för att styrka vårt val av organisationer.    

3.3 Empirisk insamling 

Vår studies hermeneutiska forskningstradition har, i enlighet med Dalen (2011) och Sohlberg och 

Sohlberg (2013), fått inverka på våra specifika metodval och då primärt vår insamlingsmetod där 

kvalitativa intervjuer ligger nära till hands. Anledningen är att kvalitativa metoder innefattar ett 

tolkande perspektiv (Dalen, 2011). En epistemologisk fördel med kvalitativa intervjuer är att de i 

regel ger mer uttömmande svar från respondenterna i och med att frågorna som ställs är öppna (Dalen, 

2011; Bryman & Bell, 2017). Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer dels för att de, till 

skillnad från ostrukturerade intervjuer, har fördelen att de lättare går att jämföra och replikera 

(Bryman & Bell, 2017), men även för att dessa, enligt Dalen (2011) och Bryman och Bell (2017), 

möjliggjorde för oss att till viss del styra intervjuerna i olika riktningar. Dessutom är fördelen med en 

semistrukturerad intervju, i jämförelse med en kvantitativ intervju, att flexibiliteten bibehålls 

eftersom vi har haft möjligheten att ställa följdfrågor samt att respondenten har haft stor frihet att 

formulera sina svar utifrån sina egna upplevelser och åsikter (Dalen, 2011; Bryman & Bell, 2017).  

För att underlätta spelades alla intervjuer in vilket möjliggjorde för forskaren att göra anteckningar 

om respondenternas kroppsspråk och andra observationer under tiden.  Samtliga intervjuer 

genomfördes av en av forskarna medan den andra senare transkriberade materialet. För att säkerställa 

att allt kom med och att vi inte missade viktiga detaljer skrevs även pauser och skratt ner inom 

parantes, i enlighet med Denscombe (2014). För att få en bra bredd i vårt empiriska material valdes 

respondenter från olika nivåer inom organisationen ut. Totalt hölls nio intervjuer och av dessa 

utfördes åtta på respondentens arbetsplats. En utfördes per mail och telefon på grund av att 

respondenten inte hade möjlighet att träffas. Vi har arbetat under tidspress men lät respondenterna så 

långt det gick bestämma helt själva när intervjuerna skulle hållas. Anledningen är att vi önskade få 

respondenternas förtroende och att de således skulle vara mer villiga att öppna upp sig. Vi garanterade 
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även samtliga av våra respondenter full anonymitet där materialet som samlades in hanterades 

konfidentiellt samt att de även fick möjligheten att läsa igenom de transkriberade intervjuerna för att 

säkerställa att materialet var korrekt. Intervjuerna tog mellan 30 till 100 minuter.  

3.3.1 Val av organisationer 

Innan valet av organisation gjordes bestämde vi att det skulle vara en organisation inom den offentliga 

sektorn eftersom kvinnor där är överrepresenterade som medarbetare och det råder en jämn 

könsfördelning i ledningsgrupperna (Statskontoret, 2017). För att komma i kontakt med en 

organisation skickades ett flertal förfrågningar ut (mailet går att läsa i bilaga 2) men inga av de 

organisationer vi kontaktade hade möjlighet att delta. Vi användes oss därför av våra kontakter för 

att finna en representativ organisation för att kunna möta vårt syfte och svara på våra 

forskningsfrågor. Skånes Universitetssjukhus valdes därefter ut eftersom offentlig statistik över de 

tjugo vanligaste yrkena för kvinnor visar att vården är en kraftig kvinnodominerad verksamhet (SCB, 

2018b).  

3.3.2 Urval av respondenter  

För att komma i kontakt med respondenterna utgick vi ifrån de kontakter vi själva har och vårt urval 

skulle således kunna beskrivas som ett icke-sannolikhetsurval, i enlighet med Denscombe (2014). 

Det skulle därför kunna påverka vår studies generaliserbarhet eftersom det försämrar dess 

replikerbarhet (Denscombe, 2014).  I avsikt att motverka detta har vi försökt vara transparanta i vår 

forskningsprocess. Vi vill även, på förekommen anledning, förtydliga att vi inte har någon personlig 

anknytning till de respondenter som ingått i vårt urval, utan våra kontakter har endast använts för att 

få tillgång till själva organisationen.  

Vårt syfte är att skapa en djupare förståelse för hur bakslagseffekten verkar inom en kvinnodominerad 

organisation när kvinnor avancerar i hierarkin. För att uppnå vårt syfte valde vi att genomföra 

semistrukturerade intervjuer med nio kvinnliga chefer inom Skånes Universitetssjukhus. Vi gjorde 

således, i enlighet med Bryman och Bell (2017), ett kriteriestyrt urval som innebär att vi valde ut de 

respondenter som uppfyllde våra krav. Respondenterna var till att börja med tvungna att ha arbetat 

sig uppåt inom organisationen men de måste även ha någon form av personalansvar. Anledningen till 

det sista kriteriet är att bakslagseffekten är något som möter kvinnliga ledare och eftersom det finns 

en differens mellan chefskap och ledarskap (Bolman & Deal, 2003) var vi tvungna att säkerställa att 

våra respondenter hade någon form av ledande position. 
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3.3.3 Utformning av intervjuguide 

För att underlätta för oss själva under intervjuerna valde vi, i enlighet med Dalen (2011) och Kvale 

och Brinkman (2009), att utforma en intervjuguide (bilaga 1) där vi utifrån vår teoretiska referensram 

(se avsnitt 2.6 och figur 1) listade de tre mest central delarna i vår studie: organisation, ledarskap och 

motstånd. Till varje del formulerades sedermera frågor för att kunna möta vårt syfte och våra 

frågeställningar. Här kan tilläggas att vi efter varje intervju utvärderade frågorna och även under 

själva intervjutillfället ändrades frågorna något beroende på vad respondenten berättade. Dalen 

(2011) menar att en del ifrågasätter att man använder sig av färdigformulerade frågor vid kvalitativa 

intervjuer eftersom det är ett sätt att styra intervjun. Vi förstår den här synpunkten men anledningen 

till att vi valde att utforma en tydlig intervjuguide är för att vi ville beröra vissa ämnen under samtliga 

intervjuer och att vi hade vissa mål med varje specifik fråga. Under själva intervjuerna ställdes 

huvudfrågan och om respondenten misstolkat denna, eller om svaret inte berört de delområden som 

frågan innefattade, så ställdes en följdfråga.    

När frågorna utformades tog vi i beaktande att de, enligt Dalen (2011) och Bryman och Bell (2017), 

dels var tvungna att vara dynamiska för att inte bli för specifika samt att de verkligen handlade om 

det vi vill få fram. Anledningen är att det annars hade funnits en risk att respondenterna hindrats från 

att svara öppet och uttömmande vilket skulle kunna ha fått till följd att vi inte kunnat nå vårt mål med 

studien. Frågornas ordningsföljd har varit sådan att vi började väldigt öppet kring organisationen och 

respondentens avdelning för att sen gå in på ledarskapet och avslutade med frågor kring det eventuella 

motståndet. Tanken med det var att vi ville öppna upp till samtal där det, enligt Dalen (2011), kan 

vara bra att börja med frågor som inte är för nära respondenten utan som i det här fallet handlar om 

organisationen. Frågorna formulerades vidare på ett icke abstrakt vis, där vi exempelvis undvek att 

använda oss av företagsekonomiska begrepp för att minska risken för missförstånd (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Ett exempel är att bakslagseffekten inte nämndes överhuvudtaget utan vi använde 

oss av ordet motstånd istället. Här ska tilläggas att frågorna inte heller utformades på ett sådant sätt 

att vi direkt kunde avgöra om bakslagseffekten finns i kvinnodominerade organisationer utan det är 

något vi senare genom våra analyser har fått tolka utifrån samtligt material.  
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3.4 Analysmetod 

Vid analysen av vårt transkriberade material började vi med att läsa igenom det ett flertal gånger för 

att på så sätt bekanta oss med det empiriska underlaget. För att vidare analysera texterna använde vi 

oss av en kvalitativ innehållsanalys (se figur 3). Den här typen av analysmetod är vanligt 

förekommande inom kvalitativ forskning och innebär att vi, i enlighet med Bryman och Bell (2017), 

Denscombe (2014) och Kvale och Brinkmann (2010), sökte efter underliggande teman genom att 

kvantifiera materialet och koppla det till specifika teorier. Vi utgick till att börja med från våra tre 

teorigenererade teman: organisation, ledarskap och motstånd (se avsnitt 2.6 och figur 1) och tog fram 

nyckelord utifrån vår teoretiska referensram, i enlighet med Denscombe (2014). Vi räknade vidare 

hur ofta våra respondenter talade i termer av våra framtagna nyckelord, färgkodade varje tema och 

kategoriserade sedan det empiriska materialet utifrån underliggande kategorier till våra tre 

teorigenererade teman. 

 
Figur 3 Innehållsanalysens olika steg (egen utifrån beskrivningen av Denscombe (2014)) 

3.4.1 Organisation 

Avseende organisationen utgick vi från Ackers (1990, 2006) teori om könspräglade organisationer 

och som innebär att organisationen påverkas av medarbetarnas könstillhörighet. Utöver det 

analyserade vi texten utifrån de beskrivningar som tidigare forskningar visat gäller för kvinno- 

respektive mansdominerade organisationer (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010; Maire, 1999 

refererad i Jones, 2016; Loden, 1985, refererad i Jones, 2016) samt den forskning som finns avseende 

könsroller (Eagly & Wood, 1999). Nedan tabell 1 redovisar vi de nyckelord och fraser som vi använt 

oss av. Dessa är bara exempel och våra respondenter kan ha använt andra liknande ord eller fraser. 

  

Räkna 
förekomsten av 
dessa enheter 

Analysera texten  

Utarbeta lämpliga 
kategorier 

Koda enheterna 
utifrån 

kategorierna 

Bryt ner texten i 
enheter 

Ta fram nyckelord 
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Nyckelord Teori 
Hierarki 
Ojämn arbetsfördelning 
Olika värdering av 
arbetsuppgifter 

Acker (1990;2006), 
Mills (1988) 

Relationer 
Team 
Inkluderande 
Demokratisk 
Öppen 

Hofstede et al. (2010), 
Bajdo et al. (2001) m.fl. 

Konkurrenslystenhet 
Uppgiftsorienterad 
Hieratiskt 

Hofstede et al. (2010),  
Maire (1999) m.fl. 

Kvinnor tar hand om 
hemmet och familjen. 
 
Män är beskyddare och 
försörjare 

Eagly & Wood (1999) 
Hofstede et al. (2010) 
m.fl. 

Tabell 1 Exempel på nyckelord för analys av organisationen. 

3.4.2 Ledarskap 

En stor del av de frågor som ställdes under intervjuerna var avsedda att få respondenterna att beskriva 

vad som karaktäriserar deras ledarskap. Nyckelord togs åter fram utifrån teorierna om de tre olika 

ledarskapsstilarna: transformativt, transaktionellt och laissez-faire (se exempelvis Bass, 1990; 

Andersen, 2008). Vidare har vi även analyserat materialet utifrån de karaktärsdrag som tillskrivs män 

respektive kvinnor för att finna om våra respondenter avviker från den typiskt kvinnliga könsrollen 

(se exempelvis Eagly & Wood, 1999; Rudman et al., 2012).  

 Nyckelord Teori 
Transformativt  Omtyckt, tillit, motiverande, 

rättvis, kreativ, öppen, coachande, 
engagerad 

Bass (1990), Tarsik et al. 
(2014), Andersen (2008) 

Transaktionellt Belönande, övervakande, 
dominant, kontrollerande, passiv 

Avolio et. al (2003), Bass  
(1990), Andersen (2008) 

Laissez-faire Passiv, oorganisared, likgiltig Chaudhry & Javed 
(2012), Robbins et al. 
(2007) 

Karaktärsdrag Kvinnor: Timida, emotionella, 
empatiska 
 
Män: Dominanta, arroganta, 
konkurrenlystna 

Eagly & Wood (1999) 
Hofstede et al. (2010), 
Rudman et al. (2012) 
m.fl. 

Tabell 2 Exempel på nyckelord för respektive ledarskapsstil och kvinnliga respektive manliga 
karaktärsdrag. 
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3.4.3 Motstånd och bakslagseffekten 

De avslutande frågorna i vår intervjuguide var utformade på sådant sätt att det skulle gå att utröna om 

och, i förekommande fall, hur ett motstånd med de kvinnliga cheferna skulle kunna karaktäriseras. 

Vi utgick från de teorier som finns kring bakslagseffekten (se Rudman 1998; Bowles, 2007; Rudman 

et al. 2012) och vad tidigare forskning visat om var motståndet kommet ifrån (Jones, 2016).  

Nyckelord Teori 
Ogillande 
Oanställningsbar 
Antar manliga 
karaktärsdrag 

Rudman (1998), Bowles 
(2007), Rudman et al. 
(2012), Jones (2016) 
m.fl. 

Från män 
Från kvinnor 
Uppifrån 
Nedifrån 

Jones (2016) 

Tabell 3 Exempel på nyckelord för att analyser motståndet.  

För att vidare avgöra om det eventuella motstånd som våra kvinnliga chefer möter kunde kopplas till 

bakslagseffekten utgick vi från dess definition som säger att det är det motstånd som kvinnliga ledare 

kan möta om de antar traditionellt manliga karaktärsdrag (Rudman et al., 2012). I enlighet med vår 

hermeneutiska tradition tolkade vi resultaten utifrån definitionen av bakslagseffekten, genom att 

koppla samma hur motståndet karaktäriserades med de kvinnliga chefernas ledarskap. Organisationen 

studerades för att avgöra om det finns några organisatoriska faktorer som påverkar bakslagseffekten. 
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3.4.4 Sammanställning av teman 

Vår kvalitativa innehållsanalys åskådliggjorde sex stycken underliggande teman och utifrån det har 

vi reviderat vår undersökningsmodell som vi tog fram i kapitel 2. 

 
Figur 4 Åskådliggör våra tre övergripande teman och de empiriskt framtagna kategorierna (egen).  
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3.5 Trovärdighet och äkthet 

Inom den kvantitativa forskningen utgör, enligt Bryman och Bell (2017), reliabilitet och validitet två 

kriterier för att visa på hur hög kvalitén i en studie är. Inom den kvalitativa forskningen är det istället 

oftast trovärdighet som är det mest centrala begreppet vilket, enligt Bryman och Bell (2017), innebär 

att studiens tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering bedöms. För att uppnå en 

trovärdighet i vår studie har vi till att börja med låtit våra respondenter ta del av det transkriberade 

materialet från intervjuerna för att säkerställa att allt är korrekt uppfattat, så kallad 

respondentvalidering (Bryman & Bell, 2017). När det kommer till överförbarhet har vi, i enlighet 

med Bryman och Bell (2017), lagt stor vikt vid att grundligt redogöra för under vilka betingelser som 

våra tolkningar gäller. I avsnitten 4.1 och 4.3 i empirin respektive 5.1 i diskussionen har vi gjort en 

ingående beskrivning av organisationen, dess kulturer och struktur. Pålitligheten och konfirmeringen 

går hand i hand och vi har genomgående i vårt metodavsnitt redovisat samtliga steg i processen, är 

tydliga med vilka avgränsningar och begränsningar som finns (se avsnitt 1.4, 3.7 och 6.3) samt att vi 

som forskare hållit oss neutrala i förhållande till resultatet, det vill säga vi har inte låtit våra egna 

värderingar påverka. Vi har av denna anledning varit noga med att i vår inledning med tillhörande 

problemformulering, diskussion och slutsats inte använda värdeladdade ord eftersom det skulle 

synliggöra våra egna åsikter i förhållande till ämnet. I diskussionen (kapitel 5) har vi även förhållit 

oss kritiska och argumenterat för våra slutsatser.  

Utöver trovärdighet är även äkthet, enligt Bryman och Bell (2017), ett vanligt förekommande begrepp 

vid bedömningen av en kvalitativ studies kvalité, vilket syftar till att undersökningen måste uppnå 

vissa autenticitetskrav. Vi anser, med stöd av Bryman och Bell (2017), att vår studie uppfyller kravet 

om att den ska ge en rättvis bild eftersom vi valde ut respondenter (se avsnitt 3.3.2) som kan anses 

vara representativa för organisationen och där deras åsikter och uppfattningar kan spegla 

verksamheten i stort. Vidare ger sättet våra intervjufrågor (se avsnitt 3.3.3 och bilaga 1) var 

formulerade deltagarna möjlighet att fundera över den miljö de är verksamma inom och vi menar 

därför att vi även uppfyller kravet på att studien ska vara ontologisk (Bryman & Bell, 2017). De tre 

sista kriterierna för att uppnå äkthet når vi genom att deltagarna i vår studie och förvaltningsledningen 

kommer att få ta del av den färdiga studien. Deltagarna har således möjlighet att få en insikt i hur 

andra ser på saker och ting men även en chans att skapa de förändringar som krävs för att utveckla en 

mer gynnsam arbetsmiljö för kvinnor. Studien är således pedagogisk, katalytisk och taktisk, i enlighet 

med Bryman och Bell (2017), vilket innebär att respondenterna fått en bild av vad andra som deltagit 

i studien har för uppfattningar inom samma kontext. Studien bidrar med förutsättningar till att 

genomföra förändringar och ger de medverkande verktyg för att vidta nödvändiga åtgärder.  
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3.6 Forskningsetik 

Det finns, enligt Denscombe (2014), fyra principer som samtliga forskare inom det 

samhällsvetenskapliga fältet bör förhålla sig till för att forskningen ska anses ha utförts på etisk grund.  

 Deltagarnas intressen ska skyddas: Det här har vi gjort genom att samtliga av våra 

respondenter är anonyma (se avsnitt 4.2 i empirin), materialet hanteras konfidentiellt och i 

studien kan inga åsikter spåras tillbaka till respondenterna. I de fall där respondentens titel 

skulle röja identiteten har den ändrats för att så inte ska ske.  

 Deltagandet ska vara frivilligt och baserat på informerat samtycke: Vi har här informerat 

samtliga respondenter om syftet med vår studie på ett icke akademiskt språk för att inte skapa 

förvirring kring terminologin. Vi har även varit tydliga med att det är frivilligt att delta.  

 Forskaren ska arbeta på ett öppet och ärligt sätt: Vi har informerat om vad vi ämnar göra 

och vilken roll som deltagarna har. Vidare används material som samlats in endast till det 

som vi har informerat deltagarna om.   

 Forskaren ska följa den nationella lagstiftningen: Vi har inte brutit mot några lagar och heller 

inte agerat oetiskt. 

 
3.7 Metodkritik 

Vårt syfte har varit att skapa en djupare förståelse för hur bakslagseffekten verkar i en 

kvinnodominerad organisation när kvinnor avancerar i hierarkin. Eriksson och Hultman (2014) menar 

att det är syftet som ska styra över vilka metodval som görs, vilket vi tagit fasta på. En kvalitativ 

metod valdes för att möta syftet där vi ämnade tolka det empiriska materialet i enlighet med vår 

hermeneutiska tradition (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Ingen metod är dock felfri, vilket Eriksson och 

Hultman (2014) påtalar och menar att den valda metodens för- och nackdelar dras fram i ljuset när 

den väl är vald.  

En kritik som ofta lyfts mot kvalitativa metoder och fallstudier är bristen på replikerbarhet (Bryman 

& Bell, 2017; Denscombe, 2014). Kritikerna menar att i och med att forskaren själv har en påtaglig 

roll kan denna inte bara bytas ut utan hur man än vrider och vänder på det är de tolkning som gjorts 

en speglig av forskarens åsikter och värderingar. Det är något vi har försökt att möta genom att vara 

tydliga med hur vi har gått tillväga genom hela processen och försökt att hålla oss neutrala i 

förhållande till våra tolkningar. Vidare kan det vara svårt för läsarna att förstå på vilket sätt som 

respondenterna är representativa och varför just de valdes ut (Bryman & Bell, 2017). Det är något vi 

också försökt att ta i beaktande där vi i avsnitt 3.3.2 förklara vilka kriterier vi har haft vid valet av 

respondenter. 
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Kritik mot kvalitativa metoder brukar även handla om att de är svåra att generalisera, vilket påverkar 

möjligheten att dra slutsatser som gäller i en annan kontext (Bryman & Bell, 2017; Denscombe, 

2014). Här har vi åter försökt att synliggöra under vilka förhållanden som våra tolkningar gäller och 

inte dragit några generella slutsatser utan hela tiden haft organisationen i åtanke.  

Något som Dalen (2011) tar upp är svårigheten med att få respondenterna att öppna upp och vara 

ärliga. Här försökte vi att lägga upp intervjun på sådant sätt att de först skulle få tala om sin arbetsplats 

och organisationen för att sen gå in på mer personliga frågor om deras ledarskap. Vi har vidare varit 

tydliga med att det empiriska materialet som samlades in hanterades konfidentiellt och att 

respondenterna är anonyma (se avsnitt 4.2 i empirin). Dalen (2011) menar även att det finns en risk 

för att respondenten tolkar en fråga annorlunda, varför vi, vilket även omnämns i avsnitt 3.6, bemödat 

oss att använda ett språk som är befriat från tvetydigheter samt förtydligat oss under intervjun, i den 

händelse något varit oklart. Vi har dock haft denna omständighet i åtanke när vi har gjort våra 

tolkningar.  

Kritik som även brukar riktas mot kvalitativ forskning är att den empiriska insamlingen och 

analyserna kan vara tidskrävande (Denscombe, 2014). En faktor vi själva blivit varse och fått förhålla 

oss till under arbetets gång. För att ytterligare få förståelse för hur bakslagseffekten verkar inom den 

kvinnodominerade organisationen hade vi velat komplettera vår metod med att även intervjua 

medarbetare till de kvinnliga cheferna för att få deras perspektiv. Det är något som inte varit möjligt 

under vår studie, vilket är en klar begränsning.  
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4. Empiri 

I kapitlet presenteras det empiriska materialet genom först en presentation av Skånes 

Universitetssjukhus och av respondenterna. Den vidare dispositionen av kapitlet är indelat utifrån 

tre övergripande teman: organisation, ledarskap och motstånd. 

4.1 Skånes Universitetssjukhus 

Skånes Universitetssjukhus är Sveriges tredje största sjukhus och bedriver sin verksamhet primärt i 

Malmö och Lund men finns även på andra ställen runt om i Skåne (SUS, u.å.a). Sjukhuset har ett 

samarbete med Lunds universitet och i och med det är utbildning och forskning hårt knuten till 

verksamheten (SUS, u.å.a). Inom Skånes Universitetssjukhus arbetar vidare ungefär 11 300 

medarbetare. Skånes Universitetssjukhus är en del av Region Skåne som har det övergripande 

ansvaret för bland annat budgeten (SUS, u.å.a). Organisationen är en del av förvaltningen Skånes 

universitetssjukvård där även primärvården med vårdcentraler och barna- och mödravårdscentraler 

ingår (SUS, u.å.b.). 

 

Figur 5 Schematiskt bild över organisationsstrukturen hos Skånes Universitetssjukhus. Egen utifrån 

vad respondenterna berättat men inspirerad av en bild över den övergripande organisationen (SUS, 

u.å.b) 

Specialistvård 
27 Verksamhetschefer  

Primärvård 

Sektionschefer 

Enhetschefer 

Områdeschefer 

Förvaltningschef 

Biträdande 
förvaltningschefer 

Programkontor  

Stab 

Avd. ekonomi, 
HR, forskning 

m.m. 
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Våra respondenter förklarar att inom Skånes Universitetssjukhus finns det en klar formell hierarki. 

Förvaltningschefen är den som bär det högsta ansvaret och under denne finns det tre biträdande chefer 

som bär ansvar för olika processer inom verksamheten. Vidare finns det 27 verksamhetschefer som 

svarar för olika verksamhetsområden. Inom varje verksamhetsområde finns det vidare områdeschefer 

och sektionschefer. Sektionschefer utgör första linjens chefer för läkarna men de tillhör idag 

ledningsgrupperna. Områdescheferna har personalansvar för enhetscheferna och tillsammans med 

dem har de ansvar för medarbetarna inom varje specifikt vårdområde. Utöver dessa finns det en 

stabsverksamhet, vars ansvarsområde bland annat är det administrativa arbetet, samt separata 

avdelningar för ekonomi, HR, forskning med mera.  

De övergripande observationer vi har gjort under insamlingen av vårt empiriska material är att 

respondenterna beskriver organisationen som primärt kvinnodominerad, öppen med högt i tak och 

präglad av en teamkänsla där alla ska vara med. Det här är inget som är helt genomgående för 

organisationen utan det kan variera något beroende på vilken nivå och avdelning man studerar. En 

del respondenter pekar på att det i de mansdominerade miljöerna är betydligt rakare kommunikation 

och att medarbetarna där, i högre grad, förväntas vara ja-sägare. Vidare lyfter en del av våra 

respondenter att det finns en informell maktstruktur som har en viss inverkan på beslutsordningen, i 

vilken en läkares ord väger tyngre än en sjuksköterskas även om de båda innehar en chefsposition 

och ska vara jämbördiga.  

4.2 Respondenterna 

För att underlätta i den följande empirin har vi givit varje respondent en anonymitetskod, vilket 

tillsammans med titel och år som chef framgår i tabell 4 på nästa sida. I och med att våra respondenter 

har önskat att vara anonyma kommer vi inte att ge någon närmare beskrivning av dem. De namn som 

förekommer i empirin är fiktiva och i de fall där en titel kan röja identiteten har vi ändrat benämningen 

för att säkerställa att den kvinnliga chefen är fortsatt anonym. 
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Anonymitetskod Titel År som chef 

SUS1 Områdeschef  15 

SUS2 Enhetschef  3,5 

SUS3 Områdeschef  15 

SUS4 Områdeschef  12 

SUS5 Enhetschef  15–20 

SUS63 Stabschef 1,5  

SUS7 Verksamhetschef  13 

SUS8 Enhetschef  13 

SUS9 Verksamhetschef 8 

Tabell 4 Våra respondenter (egen) 

4.3 Organisation 

4.3.1 Informell hierarki 

Organisationsstrukturen (figur 5) visar att det finns en tydlig beslutsordning men nästan samtliga av 

våra respondenter (SUS 1–7) förklarar att det utöver den formella hierarkin även finns en informell 

maktstruktur. De pekar på att läkare besitter en stor makt på grund av sin titel och att de har betydligt 

lättare att avancera inom organisationen än vad exempelvis en sjuksköterska har. Ett par av våra 

respondenter förklarar det enligt följande: 

Jag skulle kunna beskriva min arbetsmiljö som dels, hierarkisk, läkarstyrd. Det har ju 

utav tradition varit så inom sjukvården att man får en chefstjänst för att man har en 

gedigen yrkeskompetens. Det är många gånger överläkare och så vidare som får 

chefstjänster. Där tycker jag att vi på omvårdnadssidan har ändrat vår uppfattning. Du 

kan vara en duktig sjuksköterska, men för att gå vidare som enhetschef eller 

områdeschef så krävs det också en hel del ledarskap, och det är inte riktigt uppfattningen 

om att det är så på läkarsidan. De sektionscheferna som jag samarbetar med, är ju 

superkompetenta i sin yrkesroll, men de har väldigt lite ledarskap med sig vilket 

stundtals göra att det blir lite drygt att leda. Jag har väldigt mycket ledarskap med mig… 

där möter jag liksom inte att de har de kompetenserna, och det kan ibland göra att man 

blir lite matt. De ser väldigt mycket till yrkeskompetensen. (SUS1) 

                                                
3 SUS6 har en mer specifik titel i verkligheten men genom att avslöja den skulle vi röja respondentens identitet och 
därmed titulerar vi henne som Stabschef i och med att hon är verksam i staben. 
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…bara för att du är läkare så är det inte att det är självklart att du är en bra ledare, men 

det är fortfarande så, det genomsyrar vården. (SUS3) 

SUS4 menar att dessa informella maktstrukturer finns kvar men att de är på väg att luckras upp allt 

mer. En syn som till viss del delas av SUS1 och SUS3 men som ändå står fast vid att Skånes 

Universitetssjukhus är läkarstyrt där det i varje fall tidigare har funnits en tydlig svågerpolitik. Hon 

menar att läkare blivit befordrade till chefspositioner för att de känner någon annan väl. SUS4 pekar 

på att man i diskussionen kring hierarkin måste ta i beaktande att det alltid kommer att finnas en 

kunskapshierarki. Hon menar att läkare i och med sin profession kan ses besitta större kunskaper 

inom ett specifikt område men att det inte innebär att hon som områdeschef eller kvinna inte blir 

lyssnad på eller ses som att hon är lägre i hierarkin. 

SUS1 pekar på, en syn som delvis delas av SUS3, SUS4 och SUS7, att det faktum att hon inte är 

läkare är provocerande för många.  

Jag tror att jag som kvinna kan möta mer motstånd här för att det är en mansdominerad 

arbetsplats på min nivå, det tror jag faktiskt, och det kan jag känna. Sen har det också 

att göra med att jag inte är läkare, och vad som då är mansdominerade och vad som är 

dominerande för att jag inte är läkare det är lite svårt att ta på… (SUS1) 

SUS3 menar, en syn som delas av SUS1, att det finns en skillnad i hur kvinnliga och manliga ledare 

bemöts beroende på deras yrkesbakgrund men hon är noga med att även koppla det till deras 

könstillhörighet. Hon pekar på att läkare och sjuksköterskor tilltalas på olika vis men att det även 

finns en stor skillnad i hur manliga och kvinnliga läkare talas till. Jargongen är inte lika rak och 

formell när det gäller kvinnliga läkare utan språket som används är mer omsorgsfullt som om kvinnor 

behöver bemötas med silkesvantar.  

4.3.2 Könsfördelning 

Alla respondenter beskriver organisationen som primärt kvinnodominerad men att det finns tydliga 

könsskillnader beroende på yrke och på vilken nivå man verkar inom. SUS9 beskriver det som att 

långt ner i organisationen är det idag 80 procent kvinnor och i förvaltningsledningen 50 procent. 

SUS1 har dock en något annan uppfattning där hon pekar på att verksamhetscheferna som sitter i 

förvaltningsledningen utgörs av 80 procent män och resterande kvinnor. Alla är dock överens om att 

de stora personalgrupperna såsom undersköterskor och sjuksköterskor till största delen består av 

kvinnor. Vidare är kvinnor även kraftigt överrepresenterade på enhetschefsnivån (SUS1, 3 & 4) men 

som SUS1 beskriver blir det färre och färre kvinnor ju längre upp i hierarkin man kommer. SUS4 

menar att historiskt har män varit överrepresenterade inom läkarkåren men att det idag är en relativt 
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jämn fördelning. En syn som delas av bland annat SUS7 som ser att kvinnor idag är på frammarsch 

och där de till och med är ”snäppet vassare” än sina manliga kollegor eftersom de har fått kämpa sig 

fram till sina positioner. 

Det kommer vara svårt för männen på läkarsidan för kvinnorna kommer så fruktansvärt 

starkt och tjejerna har fått kämpa mycket mer så de är faktiskt snäppet vassare. Pratade 

precis om det vi har en verksamhetsledare som är man och han sa det att den här 

tekniken liksom “klapp på ryggen” tekniken som männen har använt i alla år ”nu är vi 

polare så får jag det här jobbet” … den funkar inte liksom längre vilket innebär att 

tjejerna springer om, man kan inte förlita sig på det man måste göra ett bra jobb också. 

(SUS7) 

SUS6 menar att det även finns beteenden hos de som sitter i ledningen som gör att de övre skikten, 

ur hennes synvinkel, inte utgör en trevlig arbetsmiljö. Hon beskriver att den kraftiga mansdominansen 

i ledningen genomsyrar dess kultur och att kvinnorna som är verksamma på den nivån anammat denna 

och inte alltid är tillmötesgående i sin attityd. Hon upplever att man där måste acceptera allt som sägs 

och anser sig därför inte passa in i en sådan miljö, då hon som person ofta vill ifrågasätta varför man 

ska göra på ett specifikt sätt. SUS2 har gjort en observation att kvinnor inom ledningsgruppen i regel 

har kortare taltid vid möten än vad män har, trots att kvinnorna är i majoritet.  SUS7 är inne på samma 

spår och menar att kvinnor är något försiktigare än män och tar inte för sig på samma sätt under 

möten. Hon förklarar att hon blivit medveten om detta efter att ha läst om kvinnliga ledare i Obamas 

stab i USA: 

Jag hörde om en strategi som de gjorde i Vita huset och när Obama var president så 

hade han ju valt representation av alla kategorier i sitt styre, det fanns kvinnor av andra 

etniska ursprung men det var ändå så att kvinnorna kom inte riktigt på tals på samma 

sätt som männen och det beror väldigt ofta på att männen har struktur, de förstärker 

varandra. Så kvinnorna bestämde sig för att om en kvinna sa något bra i sammanhanget 

så skulle de andra kvinnorna förstärka det åtminstone en gång bara för att vi är så efter. 

(SUS7) 

Den här strategin har SUS7 tagit till sig och använder under möten för att få att på så sätt få till en 

förändring i hur män och kvinnor kommunicerar. SUS6 menar även hon att det finns en differens i 

hur manliga och kvinnliga medarbetare talar med varandra men att det kan vara svårt att avgöra vilka 

strukturer som är de styrande. Hon syftar här på att det utöver genuskomplikationen kan ha att göra 

med att det inom vården finns väldigt tydliga regler för hur en läkare bör tilltalas om man exempelvis 
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är sjuksköterska. Oavsett menar hon att det finns en klar skillnad mellan hur manliga och kvinnliga 

läkare tilltalas, där de manliga visas större respekt och tilltalas mer formellt, medan de kvinnliga 

bemöts mer lättsamt. Vidare menar hon att det finns en väldigt tydlig ordning, i vilken män i ledande 

positioner bemöts mer respektfullt:  

…om du har en man så kan du gärna presentera honom med för och efternamn och gärna 

deras titel, men kommer det då en kvinna kan man säga “ja här kommer då Malin, och nu ska 

Malin prata om…” att det blir att mäns meriter får ta plats på ett annat sätt i vilken diskussion 

som helst… (SUS6) 

SUS3 delar den här synen som även hon pekar på att det finns skillnader i hur kommunikationen sker 

beroende på profession och kön. Hon menar dock att det här är mest tydligt i Lund. Hon beskriver 

Malmö som en gammal arbetarstad där titlar inte är lika viktigt men så är inte fallet i Lund eftersom 

det är en akademikerstad. Hon beskriver det som att kvinnor måste hävda sig och manifestera sin 

position för att hålla sig kvar på banan och att man hela tiden måste bevaka sitt revir för att inte 

undermineras. SUS6 skildrar vidare att det finns en klar skillnad i hur kvinnor och män hävdar sig 

själva och sina meriter vid exempelvis möten.  

”Ja, men Johan han har ju han var ju där på infosök i en månad så nu kan han ju ta den 

diskussionen…” den får du inte med kvinnor…”Ja, men du var ju där på infosök en månad 

Kajsa liksom kan du prata om det” den är inte alls lika sannolik och där omvänt blir det ju så 

att Johan kommer kasta sig in i den diskussionen och liksom hävda sig själv lite grann “jag 

har koll på det här” medan Kajsas första öppningsrubrik var “Alltså nu var jag ju bara där en 

månad… så jag hann ju verkligen inte plocka upp allting…” det här lite att man måste hela 

tiden bädda för att inte bli ifrågasatt i nästa läge. (SUS6) 

4.4 Ledarskap 

4.4.1 Arbetsuppgifter 

SUS1 beskriver att hennes viktigaste arbetsuppgift som chef är att coacha sina medarbetare och att 

finnas där för dem när de behöver stöd i sitt arbete. En syn som delas av SUS3 som menar att för att 

kunna arbeta mot och nå specifika mål prioriterar hon sina medarbetares välmående eftersom de på 

så sätt presterar bättre och kan utföra det som förväntas av dem. SUS4, SUS5 och SUS7 har även de 

den här synen och menar att för att medarbetarna ska kunna möta patienterna och utföra ett gott arbete 

måste de som chefer tillgodogöra rätt förutsättningar genom att uppmuntra dem. SUS6 pekar på något 

liknande och beskriver det som: 
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Min viktigaste uppgift som chef är egentligen att säkerställa att de hinder som finns 

försvinner för mina medarbetare, det är någon form av koordinering, höll på att säga, 

sopande… det är mitt jobb att gå in och säkerställa att de har en väg framåt som de kan 

gå. (SUS6) 

SUS9 vill även hon ge sina medarbetare goda förutsättningar för att göra ett bra arbete men beskriver 

det på ett annorlunda vis där hon anser att tydlighet och struktur är det som bör vara ledorden. SUS2 

har en avvikande uppfattning och menar att hennes främsta uppgift som chef är att kunna reflektera 

över vad som verkligen behöver göras och hur det ska genomföras. Den här åsikten delas till viss del 

av SUS1 som beskriver ledarskap som en balansgång där hon som chef måste veta när det är dags att 

ta ett steg tillbaka. Hon talar ofta om strategier med sina medarbetare men vill inte detaljstyra deras 

arbete, utan väljer att backa och låter dem själv styra arbetet, så länge de håller sig innanför ramarna. 

SUS8 menar att hennes absolut viktigaste arbetsuppgift är att se till att personalen finns på plats och 

att de når uppsatta mål genom att tillse att varje individ ges de förutsättningar som krävs.  

4.4.2 Karaktärsdrag 

SUS1 beskriver sitt ledarskap som drivande och något otåligt men att hon tränat på att bli mer 

inväntande. Hennes medarbetare har vid medarbetarsamtal uppgett att hon är stöttande, tydlig och rak 

men att hon också kan anses vara krävande, något SUS1 själv förklarar med att hon anser att det är 

viktigt att ställa krav på sina anställda för att uppsatta mål skall kunna nås. SUS2 förklara sitt 

ledarskap på liknande vis och menar att hon försöker arbeta uppmärksamt och i nära samverkan med 

sina medarbetare. Ett spår som även SUS3 är inne på där hon beskriver sig själv som rak, öppen och 

kommunikativ. Hon anser dock att konflikter kan vara utmanande att hantera, men att det är 

nödvändigt för att kunna få skapa en fungerande gruppdynamik. Hon är dock inte rädd för att, som 

hon själv beskriver det, ”lyfta på locket”, då hon menar att ignorera konflikten riskerar att förvärra 

situationen. Något som även utmärker SUS3 från de övriga är att hon väldigt tydligt vill vara nära 

sina medarbetare och att hon istället för att skicka ett mail väljer att gå till den hon vill tala med. 

Således kan hon möta andra ur sin personalstyrka på vägen, vilket ger henne möjlighet att känna av 

rådande sinnesstämning. SUS4 beskriver även hon sitt ledarskap på liknande vis: 

Styrkan är mitt driv tänker jag, att vilja förändra, lite inställningen att min attityd är min 

framtid eller vad är det vi har inställning till vad vi vill förbättra påverka vad vi också 

kommer förbättra. Att jag är engagerad och att jag vill väl och jag tycker det är kul att 

jobba, tycker det är kul att se medarbetarna växa. (SUS4) 
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SUS8 beskriver sitt ledarskap som stöttande och försöker inte förändra något om det inte är 

nödvändigt. Hon menar dock att finns det saker som inte fungerar eller om hon brinner för något, så 

kan hon vara väldigt drivande. SUS6 är inne på samma spår där hon vill stötta och coacha sina 

medarbetare. Hon menar vidare att hon är lösningsorienterad men att hon ibland kan ha en tendens 

att glömma bort de små sakerna: ”Jag tappar inte de stora bollarna men tappar ibland de små, du 

vet blanketter där jag ska skriva på…”. SUS5 menar att hon är väldigt pedagogisk i sitt ledarskap, 

där hon hela tiden vill förklara och vara väldigt tydlig med vad det är hon vill få fram men utan att 

peka med hela handen. SUS4 beskriver att hennes största styrka är hennes driv och vilja att förändra. 

Hon anser sig vara ytterst engagerad i sina medarbetare och vill se dem växa. Hon anser dock att 

hennes svaghet är att hon är otålig och vill att saker ska ske omgående. SUS9 beskriver sig själv på 

liknande vis och anser att hennes svaghet är att hon är för operativ men att hennes styrkor är modet 

och att hon är prestigelös. Vidare anser hon sig vara faktaorienterad, kommunikativ och 

resultatfokuserad. SUS7 är även hon operativ där hon vill finna lösningar på problem men hon är 

noga med att påtala att det är hennes medarbetare som är det viktiga. 

…jag tror ju någonstans, köper vi en stol så betalar vi en massa pengar för den och så 

fort vi börjar använda den så förlorar den i värde, och sen kan vi slänga den om ett tag, 

men en människa är det enda som kan växa i värde men då måste vi också stoppa in 

lite så de växer. Det är hela idén i den verksamhet vi jobbar, det är människorna som 

jobbar här. Tar vi inte hand om dem kan vi inte bedriva det vi vill. (SUS7) 

4.5 Motstånd 

4.5.1 Könsstereotypt 

Det råder delade meningar om respondenterna stött på något motstånd till kvinnliga chefer inom 

Skånes Universitetssjukhus. SUS4, SUS5 och SUS9 är anser att de aldrig själva stött på något 

motstånd men vet att det förekommer. SUS9 uttrycker det som:   

Kanske att det fortfarande är vanligare högt upp att chefen är man och då blir kvinnan 

sär i egenskap av kön och därmed finns risk att tillkortakommande eller beteende 

förklaras med kön istället för kompetens, ansvar, mandat. (SUS9) 

SUS6 beskriver att många idag är medvetna om de traditionella könsrollerna men att hon trots det 

upplever att det finns en viss informell arbetsfördelning mellan könen. Hon pekar på att hon själv ofta 

är väldigt snabb med att erbjuda sig att hämta kaffe till andra under ett möte, vilket även vissa män 

gör, om än ej i samma utsträckning. Hon menar vidare att män aldrig någonsin erbjuder sig att föra 

anteckningar utan det är alltid kvinnor som gör det. SUS3 delar denna uppfattning och pekar även på 
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att kvinnor måste visa framfötterna på ett helt annat sätt. Hon beskriver en händelse där en manlig 

läkare arbetade som enhetschef och utförde sitt arbete på ett ytterst undermåligt vis. Trots det blev 

han så småningom befordrad till en högre nivå utan att ens ha sökt tjänsten själv. Hon förklarar att 

hon hade en kvinnlig kollega som hade varit betydligt mer lämpad för den tjänsten men hon var 

kvinna och undersköterska och kom aldrig ens på tal. Kvinnor måste visa vad de går för, för att ens 

ha en chans medan många män kan glida in på en räkmacka. 

SUS3 menar att det är märkligt att trots att det formellt sett inte finns någon skillnad i arbetsfördelning 

mellan könen finns det en kraftig löneskillnad mellan män och kvinnor inom samma yrkeskategori. 

Hon pekar exempelvis på att manliga enhetschefer har högre lön än de kvinnliga inom samma 

verksamhetsområde och det ser likadant ut längre ner i verksamheten. Anledningen till det här tror 

hon beror på att män är eftertraktade inom vården i och med att den är så kvinnodominerad och att 

man då lockar med högre lön för att få in fler män på vårdavdelningarna. Det är även så att män är 

medvetna om att de har ett övertag och kan då också kräva mer. 

…det tror jag är lite mer inom vården kontra manlig, mansdominerade, där tror jag inte 

man får en högre lön om man kommer in som kvinna men i kvinnodominerade så är det 

så att du får högre lön, värderas helt annorlunda om du kommer in som man, som kvinna 

inom en mansdominerad så granskas man på ett helt annat sätt…(SUS3) 

4.5.2 Från kollega till chef 

SUS7 menar till en början att hon inte har mött några hinder men hon fortsätter sedan att beskriva en 

situation när hon som ung började som sjuksköterska på akuten. De som vid den tiden blev chefer var 

alltid de äldre kvinnliga sjuksköterskorna och när hon då blev befordrad till chef hamnade hon i ett 

läge där hon både var chef över gamla kollegor och betydligt mer erfarna medarbetare. Hon upplevde 

då att hon ständigt blev ifrågasatt som chef. SUS2 har en liknande berättelse där hon blev chef över 

tidigare kollegor och fick då möta ett liknande motstånd. SUS1 menar även hon att hon har känt på 

ett motstånd när hon avancerat i hierarkin och precis som tidigare har det kommit från tidigare 

kvinnliga kollegor där hon gått från att vara kollega till att vara chef. 

… dels kan man ju möta på motstånd från kollegor och då speciellt från min kollega 

som jag arbetade med, hon var enhetschefskollega med. Hon accepterade aldrig mig 

som chef kan jag säga och det var ganska så drygt att arbeta på det viset, där hon hela 

tiden sa: “Du jobbar fel”, ”Man ska inte jobba så”, ”Du kan inte lära mig någonting, 

kom inte hit för ofta”. Hon höll mig verkligen på avstånd. (SUS1) 
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SUS3 menar att hon ständigt har arbetat i motvind och att det enligt henne, förvånansvärt nog, ofta 

varit andra kvinnor som visat sitt missnöje. Hon förklarar det med att kvinnor lätt känner sig hotade 

av andra starka kvinnor. Dessa kvinnor får då en kall attityd, där de fryser ut och trycker ned den som 

avancerat genom att ständigt ifrågasätta dennes kompetens eller framhäver sig själva istället för att 

vara stöttande.  Den här synen delas av SUS4 som inte råkat ut för det själv men vet om att det 

existerar, där kvinnor känner en avundsjuka när andra kvinnor avancerar i karriären. SUS6 menar, 

precis som tidigare respondenter, att det finns ett motstånd från andra kvinnor vilket hon tar åt sig 

mer av, då hon tycker att kvinnor borde stötta istället för att stjälpa och ifrågasätta varandra i 

situationer där det inte är nödvändigt. SUS7 beskriver en situation som hon dock fann oerhört 

befriande när en ny chef skulle rekryteras. 

Jag kommer ihåg att hon var så jävla cool, hon bara lutade sig tillbaka och så sa hon 

“Ja, men vad tycker ni då?”. Liksom så avdramatiserade oss, lite tuffa, “nu skall vi sätta 

dit henne” -stil, och hon var så jädra cool, … kvinna i 60-årsåldern, som direkt började 

med att säga “Jag är helt ointresserad av skitsnack, jag tycker vi slutar helt att prata om 

någon och pratar med någon, det är min viktigaste ambition i livet att vi jobbar med 

det”. (SUS7) 

SUS8 menar att hon inte mött något motstånd från andra kvinnor inom organisationen men förnekar 

inte förekomsten av dylikt motstånd; Män stöttar varandra i betydligt högre grad, medan kvinnor letar 

fel hos varandra. Hon fortsätter och menar att kvinnor inte möts av samma överseende attityd som 

män, utan att kraven är betydligt högre på kvinnor än män och att kvinnor nagelfars i högre 

utsträckning. 

Från kvinnor krävs det mer, kvinnor ska vara tydliga, kvinnor skall vara snabba, kvinnor 

skall återkomma med besked och det är aldrig tillräckligt tydligt, det skall vara 

tydligare, och för en man som inte gör det…”äh han har inte hunnit” på något sätt blir 

man mer förlåtande upplever jag det som faktiskt. (SUS8) 

SUS1 menar att manliga chefer har det lättare i kvinnliga miljöer eftersom det ställs högre krav på 

kvinnliga chefer där de måste inneha en simultankapacitet. SUS7 menar att hon inte upplevt det själv 

men påtalar att kvinnor eventuellt bemöts med mer skepticism. En syn som delas av SUS3, SUS4 och 

SUS6 som menar att kvinnor måste bevisa vad de går för på ett helt annat sätt än vad män behöver 

göra. SUS6 anser vidare att mäns ambitioner är mer självklara än vad kvinnors är. Hon pekar på att 

kvinnor oftare får frågor om hur privatlivet med familj och barn ska lösas när en kvinna tar sig upp 

på karriärstegen. SUS1 delar den här uppfattningen och menar även att män och kvinnor intar olika 
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roller där kvinnor är mer kommunikativa och män mer raka. Hennes vidare uppfattning är att i och 

med att arbetsplatsen är kvinnodominerad fungerar det bättre med en kvinnlig chef eftersom hon 

menar att typiskt manliga chefer lättare pekar med hela handen, vilket kan få till följd att konflikter 

uppstår.  

4.6 Övergripande observationer 

Skånes Universitetssjukhus är en kvinnodominerad organisation och som vid första anblick till viss 

del verkar präglas av detta men det är inte statiskt utan det finns skillnader i kulturen beroende på 

vilken nivå i hierarkin man studerar.  Respondenterna beskriver organisationen som att det är högt i 

tak, tydligt fokus på relationer och kommunikation. Respondenterna menar även på att trots den 

formella hierarkin inom organisationen finns en informell maktstruktur där läkare har högre status på 

grund av sin titel än vad en sjuksköterska har även om de båda innehar en chefsposition. Några menar 

att det här är på väg att luckras upp men kulturen finns fortfarande kvar även då bland kvinnliga 

läkare. Vidare menar en respondent att den här hierarkin alltid kommer att finnas eftersom det handlar 

om olika kunskapsnivåer.  

Många av de kvinnliga cheferna beskriver sina ledarskapsstilar som att de är stöttande, coachande 

och där de vill lyfta sina medarbetare. När de beskriver sina styrkor och svagheter lyfter en del 

egenskaper som att de är drivna, visar framfötterna, operativa och otåliga. Vidare är en del 

respondenter även tydliga med att de har haft som mål att bli chef vilket inte alltid tagits emot väl. 

Respondenterna har alla varit överens om att kvinnor som avancerar i hierarkin har fått arbeta hårt. 

Det finns enstaka som menar på att de själva inte mött något motstånd men kan ändå tydligt se att det 

förekommer. En del respondenter menar att det är svårt att avgöra om motståndet beror på att de är 

kvinnor eller om det har med andra faktorer att göra. Det motstånd som beskrivs kommer från olika 

håll och från både kvinnor och män. En situation som är återkommande hos några av våra 

respondenter är att när de gått från att vara kollega till att bli chef, så har de ofta fått möta ett motstånd 

från sina tidigare kvinnliga kollegor. De kvinnliga cheferna ogillas, ifrågasätts och till viss del fryses 

de ute. De menar att kvinnor känner sig hotade av andra starka kvinnor. Det finns dock avvikande 

uppfattningar där dessa kvinnor istället ses som förebilder.  
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5. Diskussion 

För att möta studiens syfte och svara på frågeställningarna sätts empirin i det här kapitlet i relation 

till den tidigare forskning som presenterades i det teoretiska ramverket.  

5.1 Organisation 

Skånes Universitetssjukhus är en kvinnodominerad organisation där kvinnor är kraftigt 

överrepresenterade bland de stora personalgrupperna. Våra respondenter beskriver den rådande 

kulturen som att den präglas av ett starkt fokus på relationer, teamkänsla, högt i tak och där man 

värnar om människor. Vi menar att det här överensstämmer väl med det tidigare forskning visat om 

kvinnodominerade organisationer där Hofstede, Hofstede och Minkov (2010), Bajdo och Dickson 

(2001) och Loden (1985, refererad i Jones, 2016) exempelvis visar att dessa organisationer bland 

annat har ett tydligt fokus på relationer, öppenhet, låg maktmotivation och önskan om en demokratisk 

ordning.  

Vi anser, med stöd av Acker (1990; 2006), att ovanstående skulle kunna tyda på att Skånes 

Universitetssjukhus till viss del präglats av kvinnors överrepresentation men det finns dock några 

aspekter som talar emot. Det första har att göra med organisationsstrukturen (se figur 4.1). Vi menar 

att i och med att organisationen är stor och uppdelad i flera olika avdelningar på olika hierarkiska 

nivåer är ett rimligt antagande att kulturen kommer att variera mellan dessa. Det här är något som 

också vår empiri visar där några respondenter pekar på att den jargong som råder i ledningsgrupperna 

inte är densamma som längre ner i organisationen. Kulturen i de övre skikten beskrivs, i enlighet med 

mansdominerade miljöer, där varken männen och kvinnorna är tillmötesgående samt att de önskar 

omge sig med medarbetare som inte är ifrågasättande (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010; Maire, 

1985 refererad i Jones, 2016). En förklaring till det anser vi, med stöd av Acker (1990; 2006) och 

Mills (1988), kan vara att könsfördelningen skiljer sig genom organisationen där den är 

kvinnodominerad i botten och en bit upp i hierarkin men toppskiktet utgörs till största delen av män, 

vilka då har fått prägla arbetsmiljön.  

Det faktum att kvinnor är överrepresenterad som sjuksköterskor och att antalet män blir fler ju högre 

upp i hierarkin man kommer är något som vidare visar att det finns en viss informell arbetsfördelning 

mellan könen som, enligt oss, kan anses bibehålla de etablerade könsrollerna, där kvinnor är 

omvårdande och män drivs av makt och status (Acker & Van Houten, 1974; Eagly och Wood, 1999; 

Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010; Rudman et al., 2012). Det finns ytterligare en aspekt och det är 

den informella hierarki som råder inom Skånes Universitetssjukhus. Acker (1990) menar att i en 

könspräglad organisation genomsyrar könstillhörigheten hos medarbetarna hela verksamheten allt 
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från dess kultur till den rådande hierarkin. Kvinnodominerade organisationer anses vidare präglas av 

att de strävar mot en demokratisk ordning (Loden, 1985, refererad i Jones, 2016). Så är inte riktigt 

fallet hos Skåne Universitetssjukhus utan det finns tydliga informella strukturer som styr. 

Organisationsstrukturen (figur 4.1) åskådliggör den formella beslutsordningen men, som en del av 

våra respondenter pekar på, finns det en informell hierarki där yrkes- och utbildningsbakgrund 

värderas olika. Läkare besitter (oavsett könstillhörighet) högre makt och status än vad sjuksköterskor 

gör bortsett från om de båda innehar en chefsposition och formellt sett ska vara likvärdiga. 

Respondenter som själva är sjuksköterskor i grunden beskriver situationer där de kan ha fattat ett 

beslut och medarbetare direkt efter väljer att gå till en läkare för att få bekräfta att det respondenterna 

sagt stämmer.  

Den här informella hierarkin åskådliggör att det finns en paradox i hur organisationen beskrivs. Å ena 

sidan menar respondenterna att den är präglad av relationsbyggande och att det är högt i tak men å 

andra sidan finns det fortfarande en tydlig hierarkisk jargong där titlar är viktiga. Det här är något 

som vi ser som en viktig kontextuell faktor när motståndet mot kvinnliga chefer studeras och som vi 

kommer att ställa mot det beskrivna motståndet i avsnitt 5.3. Anledningen är att kvinnor är kraftigt 

överrepresenterade inom de stora personalgrupperna (undersköterskor och sjuksköterskor). Historiskt 

har män varit överrepresenterade som läkare och den kultur som genomsyrat läkarkåren lever i mångt 

och mycket fortfarande kvar, även då bland kvinnliga läkare. Vi menar, med stöd av Acker (1990), 

att det här visar på att det finns en skillnad i hur yrkena värderas där exempelvis ett beslut fattat av 

en läkare med en chefstitel väger tyngre än en sjuksköterskas med samma beslutanderätt.  

5.2 Ledarskap 

Vi kan inte se att typen av ledarskap skiljer sig mellan de kvinnliga cheferna. Respondenterna talar 

primärt i termer som går att knytas till det transformativa ledarskapet. Flera av dem menar att deras 

absolut viktigaste arbetsuppgift är att coacha sina medarbetare och samtliga vill ge sina medarbetare 

rätt förutsättningar för att nå uppsatta mål. Det är just det som utmärker det transformativa ledarskapet 

där det finns ett starkt fokus på medarbetarna och att motivera dem (Bass, 1990, Tarsik, Kassim & 

Nasharudin, 2014; Hernandez Bark et al., 2016). Något som flera av våra respondenter lyfter är god 

och tydlig kommunikation och menar att det är själva grunden för att kunna ge medarbetarna rätt 

förutsättningar. Vi anser, med stöd av Andersen (2008), att även det går att koppla till det 

transformativa ledarskapet eftersom det till viss del handlar om att inspirera medarbetarna och att få 

dem att utvecklas. Vidare menar ett par respondenter att deras ledarskap även handlar om att kunna 

ta ett steg tillbaka och låta medarbetarna utföra sina arbetsuppgifter på egen hand utan att detaljstyra 
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dem. Vi tolkar det, med stöd av Andersen (2008), som ett transformativt drag och som bottnar i att 

cheferna har som mål att visa tillit till sina medarbetare och att få dem att ta ett större ansvar.  

Det vår studie således gör är att den bekräftar det som tidigare forskning visat; att kvinnliga chefer 

allt som oftast intar ett transformativt ledarskap (Bass & Avolio, 1994; Eagly & Johannesen-Schmidt, 

2001; Hernandez Bark et al., 2016; Alonso-Almeida, Perramon & Bagur-Femenias, 2017; Gobaw 

2017). Vi menar dock att vår studie synliggör att, även om respondenterna talar i transformativa 

termer, avviker en del av dem från den traditionella kvinnorollen när de beskriver vad som kan 

karaktärisera deras ledarskap. En del respondenter talar här om att de är drivna, inte rädda för att ställa 

krav på medarbetarna, visar framfötterna och har skinn på näsan. Vidare påtalar en del att de hela 

tiden varit tydliga med att de har haft som mål att bli chef. Utifrån detta, menar vi att de antar typiskt 

manliga karaktärsdrag, något vi finner stöd för hos Eagly och Wood (1999) som menar att män 

beskrivs som starka, dominanta och drivna av maktmotivation medan kvinnor å sin sida är 

emotionella och omvårdande. Detta har fått konsekvenser för en del respondenterna, såtillvida att de 

stött på motstånd när de avancerat i hierarkin, vilket överensstämmer med tidigare forskning som 

menar att män och kvinnor som avviker från de könsstereotypiska egenskaperna straffas (Eagly & 

Johnson, 1990; Rudman, 1998; Bowles, Babcock & Lei, 2007; Okimoto & Brescoll, 2010; Rudman 

et. al, 2012; Williams & Tiedens, 2016; Ferguson, 2018). I avsnitt 5.3 kommer vi att ställa denna 

omständighet, i enlighet med vår undersökningsmodell (se figur 2.1), mot den typ av motstånd som 

beskrivs samt föra en diskussion kring hur organisation med dess informella hierarki har för inverkan. 

5.3 Motstånd och bakslagseffekten 

Nästan samtliga av våra respondenter har på ett eller annat sätt mött ett motstånd inom Skåne 

Universitetssjukhus när de avancerat i hierarkin. Det finns dock skillnader i hur motståndet 

karaktäriseras där vissa beskriver det som att det kommer från män och uppifrån medan andra från 

kvinnor och nedifrån. Något som är återkommande bland några respondenter är att det talas om att 

män i vissa lägen kan anses vara mer eftertraktade, att det finns en klar svågerpolitik och som en följd 

av det stiger män lättare i hierarkierna. Vidare är det så att mäns målmedvetenhet är en självklarhet 

där de nästintill aldrig ifrågasätts i sin strävan mot att nå en chefspost, allt i enlighet med den 

etablerade mansrollen som präglas av maktmotivation (Eagly & Wood, 1999). Van Vianen och 

Fischer (2002) menar att manliga karaktärsdrag är något som favoriseras av chefer. Det skulle, enligt 

oss, kunna tolkas som att kvinnor med dessa drag har lättare för att avancera i hierarkin, vilket vi inte 

kunnat se i vår empiri. Kvinnor är istället tvungna att kämpa hårdare och verkligen visa vad de går 

för samtidigt som det, trots detta, finns ett tydligt motstånd mot kvinnor som uttrycker ambitionen att 

avancera i hierarkin inom Skånes Universitetssjukhus, även om det inte drabbar alla kvinnor som 
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klättrar i hierarkin. Att det finns respondenter som inte har utsatts för något motstånd kan ha olika 

förklaringar, dels menar vi att det kan vara kopplat till personliga egenskaper men även bero på vilka 

arbetsmiljöer de är verksamma inom, då jargongen, som tidigare kunnat konstateras, inte är statisk 

genom hela organisationen. Bajdo & Dickson (2001) menar att kvinnor gynnas i en kvinnodominerad 

organisation eftersom den genom dess rådande kultur möjliggör för kvinnor att lättare avancera i 

hierarkin. Detta är inget som vår empiri kan styrka, varför vidare forskning på området är påkallad.  

De kvinnor som möter ett motstånd ifrågasätts, i enlighet Li, Bagger och Cropanzano (2017), gällande 

hur de ska lösa sitt familjeliv om de antar en chefsposition, vilket en respondent menar inte sker i 

samma utsträckning för män. Vi hävdar att denna omständighet, att kvinnorna i dessa lägen möts av 

en skepticism och blir förbisedda i rekryteringsprocessen, går att härleda till bakslagseffekten 

eftersom kvinnor som just antar manliga egenskaper inte anses anställningsbara (Rudman, 1998; 

Bowles, Babcock & Lei, 2007; Okimoto & Brescoll, 2010; Rudman et. al, 2012; Williams & Tiedens, 

2016). Vi bekräftar vidare det som Brescoll (2016) visar, att kvinnliga chefer drabbas ekonomiskt på 

grund av bakslagseffekten som en följd av att kvinnor missgynnas i rekryteringsprocessen, men även 

för att det, de facto, finns en lönedifferens mellan män och kvinnor inom Skånes Universitetssjukhus. 

Männen ligger högre än kvinnorna på alla nivåer inom organisationen, vilket kan härledas till att män 

blir mer eftertraktade när organisationen arbetar för att utjämna könsfördelningen.   

Något som vi menar måste tas i beaktande i sammanhanget är att motstånden som våra respondenter 

möter eller har mött inte behöver bero på att de är kvinnor utan det kan istället ha att göra med den 

informella hierarki som finns inom Skånes Universitetssjukhus. Några respondenter beskriver att 

läkare, oavsett kön, har lättare för att nå en chefsposition i och med deras profession medan 

sjuksköterskor och undersköterskor måste arbeta dubbelt så hårt för att ens komma på tal, om de ens 

gör det. Läkare premieras således till viss del vid urvalet till chefspositioner trots att en sjuksköterska 

med bättre ledarskapsmeriter skulle vara mer lämpad. Utifrån detta skulle en tänkbar förklaring till 

motståndet som respondenterna möter kunna vara att kvinnors överrepresentation inom de stora 

personalgrupperna gör att motståndet, vid första anblick, kan anses bero på att de är kvinnor, men vi 

menar istället att det lika gärna kan ha att göra med deras yrkesbakgrund. Den informella hierarkin är 

delvis på väg att luckras upp men kunskapshierarkin kommer alltid att vara närvarande och ska enligt 

en respondent inte ses som ett motstånd eller ifrågasättande. Flera respondenter menar dock att de 

inte kan skilja på vad som är mest provocerande: att de är kvinnor eller att de inte är läkare. Vi menar, 

utifrån vår empiri, att båda förklaringarna är giltiga, men hävdar att det finns en situation där kön 

spelar en avgörande roll och det är när kvinnor går från att vara kollega till att bli chef över tidigare 

kollegor, ett fenomen som vi i avsnitt 5.3.1 kommer att diskutera.  
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5.3.1 Från kollega till chef 

En del av våra respondenter beskriver en situation där de blivit chef över tidigare kollegor och där de 

fått utstå ett motstånd som kan karaktäriseras av ett starkt ogillande, ett ifrågasättande av deras 

kompetens och i vissa fall även utfrysning. Respondenterna vet inte riktigt om det beror på att de är 

kvinnor men i och med att några påtalar att män i liknande situationer inte möter den här typen av 

motstånd anser vi att ett rimligt antagande är att det har med kön att göra. Vilket vi även finner stöd 

för i empirin, där några respondenter menar att det här motståndet primärt kommer från kvinnliga 

kollegor och förklarar det som att kvinnor lätt känner sig hotade av andra starka kvinnor. De får då 

en attityd där de ska trycka ner och framhäva sig själva istället för att stötta varandra. Vi menar att 

detta är ett tydligt exempel på hur bakslagseffekten verkar inom Skåne Universitetssjukhus och en 

kvinnodominerad organisation. Det grundar vi på att de kvinnliga cheferna beskriver sig själva utifrån 

manliga karaktärsdrag trots att de, som vi tidigare konstaterat (se avsnitt 5.2), antar ett transformativt 

ledarskap och att det motstånd de möts av kan karaktäriseras som ett ogillande och ifrågasättande. 

Det här går att relatera till definitionen av bakslagseffekten, som säger att när kvinnliga ledare antar 

manliga karaktärsdrag kan de mötas av ett motstånd som beskrivs som ogillande (Rudman, 1998; 

Bowles, Babcock & Lei, 2007; Okimoto & Brescoll, 2010; Rudman et. al, 2012; Williams & Tiedens, 

2016; Ferguson, 2018).  

I vår problemformulering visade vi att det finns en paradox, där tidigare forskning är motsägelsefull 

när kvinnodominerade organisationer anses vara gynnsamma för kvinnors möjligheter att avancera i 

hierarkin (Bajdo & Dickson, 2001) samtidigt som annan forskning visar att kvinnliga medarbetare 

föredrar manliga chefer oavsett om det är en kvinno- eller mansdominerad organisation (Jones, 2016). 

Vår studie bekräftar Jones (2016) resonemang eftersom vi visar att kvinnor som avancerar i hierarkin 

inom en kvinnodominerad organisation möts av en bakslagseffekt. Vi bygger även vidare på teorin, 

då Jones (2016) aldrig fann några förklaringar till varför kvinnliga chefer ogillas av kvinnliga 

medarbetare. Vi visar att en förklaring kan vara att när en kvinna går från att vara kollega till att bli 

chef, så upplever de forna kollegorna avundsjuka inför dennes avancemang i hierarkin. Alla 

respondenter är inte överens om detta, utan vissa hävdar att kvinnliga medarbetare ser upp till 

kvinnliga chefer och att manliga chefer kan ha det svårt i kvinnliga miljöer eftersom de har en tendens 

att peka med hela handen. Vår uppfattning är, trots ovanstående, att kvinnliga chefer möter en 

bakslagseffekt från kvinnliga medarbetare när de avancerar i hierarkin.    
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6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras vilka teoretiska och praktiska bidrag studien har givit. Slutligen 

presenteras även förslag på framtida forskning samt redovisas vilka begränsningar som studien har 

haft.   

6.1 Teoretiskt bidrag 

Vår studie visar att kvinnliga chefer möter en bakslagseffekt i en kvinnodominerad organisation, 

vilket kan härledas till att de bland annat missgynnas i rekryteringsprocesser. Mäns ambitioner är 

självklara, i enlighet med den etablerade mansrollen, medan kvinnor som uttrycker en önskan om att 

avancera i hierarkin möts av ett motstånd. Vår studie motsäger inte vad tidigare forskning visat om 

bakslagseffekten (Rudman, 1998; Bowles, Babcock & Lei, 2007; Okimoto & Brescoll, 2010; 

Rudman et. al, 2012; Williams & Tiedens, 2016; Ferguson, 2018) utan den bidrar teoretiskt till att 

skapa en djupare förståelse för hur den verkar inom en kvinnodominerad organisation. Vår slutsats är 

att en kvinna som blir chef över tidigare kvinnliga kollegor kan mötas av en bakslagseffekt, vilket 

kan yttra sig i form av ogillande, ifrågasättande av kompetens och i vissa fall även av utfrysning. Här 

bekräftar vi det som Jones (2016) studie fastslog; att kvinnliga chefer ogillas av kvinnliga 

medarbetare i en kvinnodominerad organisation. Vi fördjupar dock teorin, i så motto att vi bidrar med 

en förklaring till varför kvinnor möter en bakslagseffekt när de går från att vara kollega till att bli 

chef, vilken till stor del beror på det motstånd de möter från sina kvinnliga medarbetare som, ur de 

kvinnliga chefernas perspektiv, tycks känna sig hotade av andra starka kvinnor och följaktligen visar 

sin avundsjuka mer eller mindre öppet och istället för att stötta försöker framhäva sig själva.  

6.2 Praktiskt bidrag 

Praktiskt har vi bidragit till att skapa en insikt för organisationer om hur en informell hierarki där 

yrkes– och utbildningsbakgrund värderas olika kan bidra till att skapa en missgynnande arbetsmiljö 

för kvinnor. Detta är något som vi anser är viktigt att lyfta, eftersom kvinnodominerade arbeten tycks 

värderas lägre, vilket får till följd att kvinnor möter ett motstånd när de avancerar i hierarkin och att 

deras kompetens ifrågasätts. Praktiskt har vi även bidragit till att belysa att kvinnor drabbas 

ekonomiskt av att det finns ett motstånd till kvinnliga chefer och att män premieras med högre lön, 

då de är högt eftertraktade i en kvinnodominerad organisation. Vi menar att organisationer måste 

arbeta förebyggande med båda dessa punkter, syftandes till att kvinnor ej skall missgynnas i 

arbetslivet.  
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6.3 Framtida forskning och begränsningar 

Vår studie har haft ett flertal begränsningar, vilka vi menar potentiellt skulle kunna ligga till grund 

för framtida forskning i ämnet. Den första är att vi endast utgått från de kvinnliga chefernas 

perspektiv, vilket innebär att endast deras synpunkter kommer till uttryck. Vi menar att vidare 

forskning är nödvändig, i avsikt att även synliggöra medarbetarnas perspektiv. Det andra är att vi har 

utgått ifrån en förutbestämd definition av könsroller och vad som anses vara kvinnliga respektive 

manliga karaktärsdrag, vilka inte är statiska över tid utan förändras utifrån de sociala rörelser som 

finns i samhället, i enlighet med den sociokulturella skolan (Eagly & Woods, 1999). Vi anser därför 

att en studie som tar detta i beaktande kan komma att ge en än djupare förståelse för hur 

bakslagseffekten verkar i en kvinnodominerad organisation.  

Något som kom upp under en av våra intervjuer är generationsfrågan och hur det inverkar på synen 

på de traditionella könsrollerna. Respondenten menade att den yngre generationen är långt mer 

medveten och arbetar aktivt förebyggande. Detta är något som skulle vara intressant att studera i 

förhållande till bakslagseffekten för att se om det finns en tydlig skillnad i hur den uppkommer och 

verkar mellan olika generationer.  

En klar begränsning som vi har haft är att vi har genomfört en fallstudie, i vilken vi endast studerat 

en kvinnodominerad organisation, vilket gjort att denna fått ligga till grund för samtliga av våra 

tolkningar och slutsatser. Vi har beskrivit organisationen så ingående vi kan i avsikt att synliggöra 

under vilka betingelser som våra tolkningar gäller, men vi menar att fler studier i andra 

kvinnodominerade organisationer är nödvändiga. Den absolut största anledningen till detta är för att 

se om den informella hierarki som råder hos Skånes Universitetssjukhus även finns inom andra 

kvinnodominerade organisationer.  

Något som vi också anser skulle vara intressant att studera vidare och som vi själva hade för avsikt 

att göra, men på grund av tidsaspekten inte hade möjlighet att genomföra, är en djupare analys av 

organisationskulturen och dess inverkan på bakslagseffekten. Vi har i vår studie berört ämnet, där vi 

utgått ifrån definitioner av kvinno- respektive mansdominerade organisationer och kulturer för att 

avgöra om den organisation vi studerat präglats av kvinnors överrepresentation. Detta är något som 

vi menar behöver studeras närmare för att kunna avgöra om en förklaring till bakslagseffekten går att 

finna i en organisations kultur.  

När vi studerade våra respondenters ledarskapsstilar framgick det att de uteslutande talade i 

transformativa termer, med något enstaka undantag i den transaktionella skolan. Laissez-faire 
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berördes inte alls, varför vi menar att vidare studier kring denna krävs för att synliggöra hur den typen 

av ledarskapsstil inverkar på bakslagseffekten.   

Något som vi också menar skulle behöva studeras mer är den paradox vi fann där organisationen 

beskrivs utifrån det tidigare forskning visat om kvinnodominerade organisationer men att det ändå 

finns en tydlig informell hierarki där titlar är viktiga. Det här är något som ligger utanför vårt 

studieområde samt vi saknar empiri för att göra en närmare analys av fenomenet.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledning 

Förklara delvis syftet med intervjun. 

Förklara att ingen mer än jag och Denise kommer att lyssna på materialet och att respondenterna 

kommer att vara anonyma i rapporten. 

Frågor 

Skulle du kunna beskriva en vanlig arbetsdag? 

Hur länge har du arbetat för organisationen?  

Hur du någon eftergymnasial utbildning? 

Hur länge har du haft en chefsposition?  

Har du något personalansvar? 

- Om ja: För hur många? 

Kan du beskriva organisationsstrukturen?   

- Hierarkin 

Hur skulle du beskriva din arbetsplats? 

- Karaktärsdrag 

Vad anser du vara din viktigaste arbetsuppgift som chef? 

Hur tror du att dina medarbetare skulle beskriva ditt ledarskap? 

Hur skulle du själv beskriva ditt ledarskap?  

- Några utmärkande karaktärsdrag 

- Styrkor 

- Svagheter 

Skulle du kunna beskriva vad som utmärker en bra ledare?  

Hur skulle du beskriva att kommunikationen sker inom organisationen? 

- Kommunikation mellan chef och medarbetare  

- Kommunikation mellan medarbetare 

- Kommunikation mellan manliga och kvinnliga medarbetare/chefer  

- Finns det någon outtalad jargong 

Hur löser du meningsskiljaktigheter? 

- Mellan två medarbetare 

- Mellan respondenten och kollega 
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Hur tar du emot kritik? 

- Positiv och negativ 

Har du varit involverad vid någon organisatorisk förändring? 

- Om ja: Skulle du kunna beskriva hur den processen gick till? 

- Vilken roll hade du? 

- Om nej: Hypotetiskt vilken roll skulle du inta vid en organisatorisk förändring? 

Hur ser könsfördelningen ut inom organisationen? 

- Långt ner i organisationen 

- Långt upp i organisationen 

- Policy för jämn fördelning? 

Hur ser arbetsfördelningen ut mellan manliga och kvinnliga medarbetare? 

- Formellt 

- Informellt 

Skulle du kunna beskriva din väg till din nuvarande position? 

Har du mött något motstånd när du klättrat på karriärstegen? 

- Hur kan det karaktäriseras? 

- Kopplat till att du är kvinna 

- Motstånd uppifrån eller nedifrån? 

Tror du att kvinnor och män som klättrar på karriärstegen inom organisationen bemöts olika? 

- Om ja: Skulle du kunna beskriva på vilket sätt? 

- Har du egna erfarenheter av det? 

- Skillnad mellan manliga respektive kvinnliga medarbetare  

- Skillnad manliga respektive kvinnliga chefer  

Tror du att det finns en skillnad i hur kvinnliga och manliga ledare inom organisationen blir 

bemötta? 

- Om ja: Skulle du kunna beskriva på vilket sätt? 

- Har du egna erfarenheter av det?  

- Skillnad mellan manliga respektive kvinnliga medarbetare  

- Skillnad manliga respektive kvinnliga chefer  

Vad tror du det finns för förväntningar på ditt ledarskap? 

Tror du att förväntningarna skulle vara annorlunda om du varit man? 
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Avslutande fråga 

Har du något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2 – Mail 
 
Hej, 

 

Mitt namn är Malin Öström och läser sista terminen på ekonomprogrammet (distans) vid Högskolan 

i Gävle. Jag och min studiekamrat, Denise Gotvik, skriver vår kandidatuppsats som handlar om 

kvinnligt ledarskap och motståndet som dessa kan möta inom en kvinnodominerad organisation. Vi 

är intresserade av att komma i kontakt med någon ansvarig hos Organisationens namn eftersom vi 

skulle vilja genomföra en fallstudie hos er, där vi intervjuar 10 kvinnliga chefer. Om det finns 

möjlighet skulle vi önska att planera in intervjuerna under vecka 14 och 15. 

 

Intervjuerna kommer att hållas av mig då Denise är bosatt i Hamburg. Om de personer vi ämnar 

intervjua vill att vi skickar frågorna i förväg så finns den möjligheten. Vidare beräknar vi att varje 

intervju kommer att ta mellan 30–60 minuter. Om ni godkänner så önskar vi att få spela in våra samtal 

och allt material kommer att hanteras konfidentiellt. Vi kommer även att skicka de transkriberade 

texterna till respektive person vi intervjuar några dagar efter för att säkerställa att allt är korrekt. 

Slutligen så kan vi även skicka en kopia av vårt färdiga arbete till er i början av juni om ni önskar ta 

del av resultatet.  

 

Med vänlig hälsning, 

Malin Öström 

E-post: eep12mom@student.hig.se 


