
 

 

 Beteckning:          

 
 
 

Akademin för hälsa och arbetsliv 

Varför lämnar kvinnor chefsrollen? 

Christine Hägglund 
December 2010 

C-uppsats 
Psykologi 

Psykologi C 
Handledare: Mårten Eriksson 

 
 



 



i 
 

 
Sammanfattning 

Uppsatsen syftade till att 1) öka förståelsen varför kvinnor lämnat rollen som chef och 2) om det 
fanns skillnader mot män som lämnat rollen som chef. Resultaten visade att kvinnor i lämnade pga. 
”push”-orsaker, dvs. att man ej var nöjd, medan männen lämnade pga. ”pull”-orsaker, positivt 
motiverande faktorer. Studien visade också att de kvinnor som stannade kvar i rollen som chef gjorde 
det pga. ”pull”-orsaker. Arbetet baserades på en intervjustudie av 16 personer under våren 2010. 
Slutsatsen var att kvinnor oftare trycktes ut ur chefsrollen genom missnöje, medan männen drogs ut 
ur chefsrollen genom att lockas vidare. 

 

Nyckelord: motivation, push/pull, kvinnor/män, chefer. 
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Abstract 

The thesis was aimed to 1) increase the understanding of why women left the role as a manager and 
2) if there was any differences between them and the men who left the role as a manager. The 
results showed that women left because of push-factors, that they weren’t satisfied, whereas men 
left because of pull-factors, positively motivating factors. The study also showed that women who 
stayed in the role as a manger did so because of pull-factors. The study was based on interviews of 
16 persons during spring 2010. The conclusion was that women more often were pushed out of the 
manager role because of discontent, whereas men were pulled out because of attraction to 
something else. 
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Författaren vill rikta ett stort tack till 

- Företaget för möjligheten att göra studien 
- Alla intervjuade för tid, engagemang, öppenhet och reflektion 
- Handledaren Mårten Eriksson vid Akademin för Hälsa och Arbetsliv på Högskolan i Gävle för 

nödvändiga bannor, eftertänksamhet och kloka frågeställningar.  

 

 

Västbyggeby, december 2010. 

Christine Hägglund 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Genus och jämställdhet är frågor som fått stor uppmärksamhet de senaste åren. Ett ökat tryck på 
organisationer att jobba med jämställdhetsfrågor kom genom den nya diskrimineringslagen som 
trädde i kraft den 1 januari 2009.   

Kvinnors roll som chefer och vilja att avancera uppåt i organisationen har studerats i många olika 
perspektiv. Bajdo och Dickson (2002) undersöker relationen mellan organisationskultur och kvinnors 
avancemang till ledande positioner i organisationer. En organisationskultur med tydliga inslag av 
jämställdhet mellan könen visade sig bäst förutsäga andelen kvinnor i ledande positioner. Andra 
studier (Vianen och Fischer, 2002) har visat att kvinnor och män har olika ambitionsnivåer för 
avancemang, samt även olika skäl till att inte avancera vidare inom organisationen. Män ser hög lön 
och statussymboler som viktiga mål för att ta ett steg uppåt i karriären, medan kvinnor i högre 
utsträckning vill se möjligheten till en balans i livet. Kvinnor tackar nej till avancemang i högre 
utsträckning än män på grund av en önskan att bibehålla en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. 
Kirkwood (2009) har analyserat skillnader mellan kvinnors och mäns motivation ur ett ”push-pull” 
perspektiv, för att se om det är attraherande eller bortstötande faktorer som gör skillnaden. Hon 
finner att både män och kvinnor motiveras av en kombination av push och pull faktorer, och att det 
är liknande motivatorer som beskrivs. Dock verkar samspelet mellan dem och yttringarna skilja sig åt. 
De olika faktorerna är sammanflätade och beroende av varandra och svåra att rangordna.  

Linghag (2009) visar på variationer och olikheter i hur kvinnor och män beter sig samt hur deras 
beteende tolkas på arbetsplatsen. Kön anses både spela roll och sakna betydelse för möjligheten att 
gå vidare och bli chef, beroende på vem som har åsikten. Linghags studie visar på att olika potential 
kopplas till män och kvinnor på arbetsplatsen, där män anses ha en obegränsad potential för 
ledarskap generellt, medan till kvinnorna kopplas en avgränsad potential att nå en första 
chefsposition.  

Kunskap om skillnader i motivation hos de anställda samt hur anställda ser på sin situation i 
organisationen är viktigt för att kunna bygga en jämställd arbetsplats. En arbetsplats där vi har en 
proportion mellan kvinnor och män på ledande positioner som motsvarar proportionerna i hela 
företaget.  

För att belysa skälen till att kvinnliga chefer slutar kommer en studie utföras på ett bolag där stort 
intresse finns att utforska frågan. Två jämförelsegrupper studeras också, en grupp kvinnor som är 
kvar i rollen som chef på bolaget, samt en grupp män som lämnat rollen som chef på bolaget under 
samma tidsperiod. 

1.2 Syfte med studien 
Huvudsyftet är att identifiera de unika faktorer som gör att de kvinnor som varit anställda som chefer 
och lämnat rollen valt att göra så. Det andra syftet är att jämföra situationen för kvinnor och män 
som lämnat sin roll som chef på bolaget och kvinnor som stannat kvar som chef på bolaget.  
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Frågeställningar: 

- Vad är huvudsakliga anledningar till att chefer väljer att lämna organisationen och söka sig till 
ett annat arbete eller att stanna kvar? 

- Finns skillnader mellan könen i frågorna ovan? 
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2 Metod 

2.1 Deltagare 
En intervjustudie där tre chefsgruppers; kvinnor som slutat, män som slutat, kvinnor som är kvar, 
reflektioner över arbetssituationen kommer att jämföras. Grupperna bestod av män och kvinnor i 
åldern 35-53 år. En intervjuguide med öppna frågor konstruerades för att utforska orsaker och motiv 
som ligger bakom beslutet att lämna rollen som chef på bolaget, eller att stanna kvar som chef på 
bolaget. Tre grupper identifierades: 1) kvinnor som lämnat rollen som chef på bolaget, 2) kvinnor 
som är kvar i rollen som chef på bolaget och 3) män som lämnat rollen som chef på bolaget. I grupp  
ett och två ställde sex individer upp på intervju i vardera gruppen, i grupp tre ställde fyra individer 
upp på intervju. 

2.2 Urval 
Urvalet skedde genom sökning i bolagets personalregister på dem som lämnat bolaget under 
perioden okt 2007-okt 2009, samt en grupp chefer som fortfarande var anställda på bolaget och 
hade varit chef längre än 6 månader. Intervjuerna gjordes på frivillig basis. Alla intervjuade hade 
roller på olika nivåer i bolaget och inom olika områden vilket innebar en bred ansats över hela 
bolaget. 

I januari 2010 hade bolaget totalt 576 anställda, varav 22 % kvinnor. Statistiken visar att 25 % kvinnor 
slutat inom bolaget de senaste två åren. Sju kvinnor som var chefer hade lämnat sin roll under de två 
åren, åtta kvinnor fanns kvar som chefer. Några nytillsatta kvinnor på chefsposter räknas ej in i 
studien då de arbetat för kortare tid än 6 månader i rollen. Bland männen hade sex chefer lämnat sin 
roll under de två åren.  

2.3 Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 
Initialt skickades ett brev med information om studien ut till alla som var identifierade som målgrupp 
för studien. Brevet följdes upp med ett telefonsamtal och bokning av tid för intervju. Totalt 21 
personer fick brevet, 17 personer nåddes via telefon när det var dags att boka intervjuer. En avböjde 
deltagande i studien. Djupintervjuer med en person i taget skedde under april-maj 2010. Varje 
intervju spelades in för senare transkribering och analys. Vid ett tillfälle kom en uppmaning om att 
bandspelaren skulle stängas av en stund. Endast de inspelade delarna av intervjuerna ligger till grund 
för uppsatsen. Grounded theory har varit utgångspunkten för denna studie, där kvalitativa data 
används som grund för att utveckla den teoretiska basen. Grounded theory bygger på en djup analys 
av kvalitativa data som t ex ostrukturerade intervjuer, där författaren genom en iterativ process 
under genomgång av undersökningsmaterialet kommer fram till en teoribildning. En teoribildning 
som därmed grundar sig på en observation av verkligheten och som efter det att den är utvecklad, 
ställs i relation till tidigare teorier inom området. Intervjuerna har visserligen skett med författarens 
förförståelse av ämnet, men utan en hypotes för studien. En öppen ingång med ett antal faktorer 
som härrör till chefsrollen var utgångspunkt för en intervjuguide, varvid de intervjuade har fått 
berätta fritt om sina tankar.  

2.4 Dataanalys 
Intervjuerna bandades och transkriberades inför analysen. De erhållna svaren analyserades utifrån 
en induktiv metod, där läsning av materialet utmynnade i ett antal övergripande teman som är 
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gemensamma i varje grupp. Dessa teman jämfördes mellan grupperna, för att undersöka huruvida de 
skilde sig åt mellan grupperna. De olika teman som framkommer är alltså inte förutbestämda och 
medvetet eftersökta, utan uppstår ur berättelserna, och utvecklas av författaren under processen att 
läsa igenom och analysera materialet. Här grupperas också de olika teman som erhålls i två grupper, 
faktorer som drar ut eller håller kvar individen ur rollen som chef - pull, eller faktorer som trycker ut 
individen ur rollen – push.  

2.5 Frågeområden 
Frågeområden var motivation, företagskultur, bekräftelse, erkännande, drivkrafter och behov. 
Intervjuerna byggdes upp med ett frågeformulär syftande till att undersöka avgångsorsaker, vad som 
ligger bakom det slutgiltiga beslutet att lämna företaget. Ett antal frågor inom områden 
företagskultur, karriärplanering, motivation och värderingar ställdes och varje individ fick tala fritt 
och berätta. Avslutningsvis ställdes några frågor kring jämställhet.  

2.6 Forskningsetiska aspekter 
Undersökningen var frivillig och var och en hade rätten att avbryta om de så önskade. Alla deltagare 
behandlas konfidentiellt. Företaget kommer att få ta del av det avkodade materialet och deltagarna 
upplystes om detta. Författaren till studien är själv anställd på bolaget och känner några av de 
intervjuade sedan tidigare, som arbetskollegor. 

2.7 Tidplan 
Studien genomfördes under våren 2010 med rapportskrivning under hösten 2010. 
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3 Resultat 
Under arbetet med analys av intervjuerna framkommer olika teman. De frågor som de intervjuade 
har gemensamt och lägger fokus på sammanfattas i teman som beskrivs, både gemensamt för alla 
grupper, men också för var och en av de tre grupperna för sig.  

3.1 Gemensamma teman i alla intervjuer 
Arbetsglädje och utmaningar 

”Att ha kul på jobbet är jätteviktigt”, att ha roligt i arbetssituationen är en stark drivkraft hos alla 
intervjuade. Jobbet är en stor och viktig del i livet, om det inte är kul längre kommer de att röra på 
sig. De beskriver sitt jobb idag, ”Det är kul, det är roligt.” Det ”roliga” ska finnas i själva arbetet, i 
mötena med kollegorna över en gemensam utmaning, det ska ge en kick. Gemensamt för alla 
intervjuade är de kommentarer kring ”roligt” och ”utmanande” som återkommer, de två orden går 
hand i hand. Att det ska vara roligt att jobba, att jobbet är viktigt och fyller ett slags högre syfte, en 
påverkansmöjlighet, en känsla av att göra något som betyder något. ”När man har en stimulerande 
uppgift så är det nästan inte ett jobb längre, då är det någonting man gör för att man vill göra det. 
Man får vara med och skapa någonting, att man är med och känner energin.” De vill känna glädje när 
de går till arbetet. De har gjort det i långa perioder, tyckt att jobbet är superkul, men när ”jag tyckte 
inte det var roligt längre” kom, då var det dags att byta. ”Idag är jag jättenöjd med mitt jobb, jag har 
världens bästa jobb idag.” Mitt i allt det tunga och arbetsamma tänket kring den förra tjänsten finns 
ett ”samtidigt var det jätteroligt.” Det är inte extrainsatta kvällsaktiviteter eller fikaskratt som 
eftersöks, det är att ha roligt ihop i arbetssituationen, i samarbetet och i den gemensamma färden 
mot att uppnå målen. En anledning till att byta är ”det är inte samma arbetsglädje idag som det var 
för tio år sedan”, kontakter med likasinnade människor som jobbar mot samma mål är en stor del av 
det roliga ”prata med folk runt om i världen … får prata med mina gelikar som förstår vad jag säger, 
det är fantastiskt roligt”. Det roliga ligger i att jobba tillsammans med andra, dela utmaningar och 
skratta tillsammans i arbetet, ”jätteroligt, massor av tanke nötter att knäcka, vända och vrida på.” 
”Jag har alltid tyckte det varit kul att gå till jobbet, kanske lite för kul. Man trivs väldigt bra på jobbet, 
kan gärna jobba lite extra, jobba på kvällar, för att det är kul. Roligt när man har mycket trevliga 
människor runt omkring sig.” ”Det viktiga är nog att utmana sig själv lite”, att få vara med och driva 
arbetet framåt. 

Stöd 

Önskan och behov av stöd/feedback är gemensam och går igenom hela gruppen.  Skillnaden ligger i 
vilken form av stöd man fått. Bland större delen av de kvinnor som lämnat rollen som chef på bolaget 
finns en stark kritik mot bristen av stöd. Bland de män som lämnat och de kvinnor som är kvar finns 
däremot mestadels en positiv syn på det stöd man faktiskt fått, även om man i vissa fall fått kämpa 
för att få det. Oberoende av var i organisationen de intervjuade befinner eller har befunnit sig 
återkommer de till vikten av en närvarande chef som finns med som stöd, bollplank och 
diskussionspartner. 

Socialt sammanhang 

Att befinna sig i någon form av socialt sammanhang framkommer som viktigt hos alla individer. Att 
känna sig som en aktiv del i gruppen som tillsammans åstadkommer resultat och förändring visar sig 
vara en drivkraft. De pratar ofta om samarbetet, inte den samhörighet som finns i fikarummet, utan 
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samhörigheten i arbetet. Just den distinktionen framkommer i flera intervjuer. Att få diskutera jobbet 
med kollegor och känna att resultat åstadkoms, att inte sitta ensam på en post och utreda på egen 
hand. Att befinna sig i ett sammanhang är viktigt. Att känna delaktigheten och samtidigt trivas med 
arbetskamraterna återkommer. Sammanhanget i både arbetsuppgifter och med kollegor är en helhet 
som hänger ihop.  

Bolagets uppförandekod 

Större delen av kvinnorna nämner en besvikenhet över att bolagets uppförandekod inte efterlevs och 
att det inte får några konsekvenser när den bryts. Detta kommer spontant upp i nästan alla intervjuer 
när samtalet med kvinnorna kretsar kring företagskulturen. Endast en av männen tar upp detta 
spontant. Detta upplevs som ett känsligt ämne för männen att diskutera. Man pratar om det kollegor 
emellan, men det upplevs inte som om det finns någon officiell diskussion om hur man faktiskt följer 
bolagets grundläggande värderingar. 

Organisationsstrukturen 

Gemensamt över större delen av gruppen är en strävan att förstå hur den nya organisationen 
verkligen fungerar, var besluten tas, vilket inte ses som en tydlig självklarhet. En nyans av irritation 
ligger över funderingarna, är det i själva strukturen otydligheten ligger, eller i att speciella personer 
informellt tar beslut utanför den existerande strukturen? Den matris som finns idag upplevs som 
otydlig, både i själva designen och i ansvarsfördelningen. Organisationsstrukturen upplevs som 
svårgreppbar. ”… var tas besluten?” Man beskriver en ganska komplicerad organisation som försöker 
strukturera upp affären, men vittnar om svårigheter med beslutsvägar och ansvar. ”Jag fattade aldrig 
riktigt hur företaget funkade när jag slutade.” En liten trötthet över trögheten återkommer. ”… 
mycket att det har alltid varit och så ska det alltid fortsätta vara, det är väldigt svårt att få nytänk.” 
”Bolaget är extrem på, det tar ju 100 år att göra någonting.” 

Arbetsbelastningen återkommer, men är ingen stor fråga. Svårigheten att göra ett bra jobb pga. 
arbetsbelastningen. ”Man hinner inte med, hur mycket man än försöker.” 

Kompetensutveckling 

Många positiva kommentarer kring kompetensutveckling framkommer, både möjligheter och det 
som existerat. Det är en av de stora fördelarna med bolaget och koncernen, möjligheten att lära nytt 
på många olika sätt, via existerande program, projekt eller andra mer informella vägar. Att få 
möjlighet att jobba med olika områden. 

Karriärplanering 

”Karriärplanering?” Nästan alla har ett tänk kring hur de vill vidare i arbetslivet, men att kalla det 
karriärplanering vill ingen. ”det har varit mycket slumper, att man liksom halkat in på någonting.” 
”Man pratar mycket om karriärplanering, men det är inte riktigt min kopp av te.” Det ligger något 
högtravande över begreppet och nästan alla pratar om hur det blivit av en slump, hur det bara runnit 
på, men under intervjuerna framträder ändå en bild över var de vill gå nästa gång, vilken nästa tjänst 
eller nästa arbetsområde blir. Att i strukturerad form göra någon form av planering, som blir 
ledsagande är inte aktuellt, det sköts liksom eftersom... Karriärplanering är ingenting man sysslar 
medvetet med, det upplevs nästan som fult. Men tankar och funderingar på hur man vill gå vidare, 
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vilka jobb man vill ha som nästa jobb, finns ändå. När ska karriären göras? är en fråga som också 
ställs, kan man få jobba och lära sig massor upp till 50 och sedan göra karriär? Eller måste man ha 
gjort viss karriär innan 30? Men någon form av karriärplanering görs utifrån att man vill ha 
utveckling. ”Olika bolag, olika tjänster, jag ser den främst inte som strävan efter att göra karriär 
uppåt, utan snarare att utveckla och utmana mig i mitt arbete. ”… har jag aldrig klättrat för att få en 
titel, hellre trivs jag på jobbet”. Men att kalla det karriärplanering känns inte rätt. ”jag har inte 
planerat min karriär som så” ”egentligen så planerar inte, det här med karriärsplanering, succession 
och vill framåt, det är inte så viktigt så länge jag och omgivningen, på jobbet men också hemma, mår 
bra.”  

Det är en stor skara duktiga människor som har intervjuats. Många av kvinnorna kallar sig själv 
”duktig flicka” eller pratar om vikten av att känna att man är duktig och gör ett bra jobb. Just detta 
epitet finns inte hos männen, däremot samma strävan efter att lämna ifrån sig någonting, att göra 
rätt för sig, att prestera enligt plan. En tydlig målinriktning finns hos alla, en önskan om att få mål att 
jobba mot och också möjligheter att lyckas, dvs. att det är realistiska mål och att medel och resurser 
finns tillgängliga. Alla har starka drivkrafter att göra ett bra jobb. De vill leverera, de vill prestera, de 
vill åstadkomma resultat och förändring. De är drivna, ”man gör uppgiften till 150%”. Det finns en 
oerhört stark vilja, ”när jag går till jobbet går jag dit för jag vill göra ett bra jobb.” En önskan att driva 
framgångsrik utveckling och få bekräftelse i form av nya utmaningar. Samtidigt kommenteras 
arbetsbelastningen, och svårigheterna att göra ett bra jobb pga arbetsbelastningen, ”Mastodont, 
frustrationen, aldrig känna mig nöjd.”  

3.2 Kvinnor som lämnat rollen som chef på bolaget  
Sex kvinnor som lämnat rollen som chef på bolaget har intervjuats . Tre av dem finns kvar inom 
bolaget, två av dem finns kvar inom affärsområdet, en av dem finns kvar inom andra delar av 
bolaget. Tre har lämnat koncernen. Tre av dem har axlat nytt chefsansvar, tre har idag inget 
personalansvar. 

Ensamhet och avsaknad av informella nätverk 

Ensamheten återkommer i alla berättelser. ”Jag var helt ensam.” Kvinnorna letar inte en annan 
kvinna att umgås med och prata i fikarummet med. De söker ett bollplank, någon att diskutera jobbet 
och utmaningarna med. Det upplevs som svårt att hitta en person att ”bonda” med på jämlika villkor. 
”En man blir aldrig ensam på det här företaget, han hittar alltid någon att prata med”. Då det är 
väldigt få kvinnor förväntas man direkt bli kompis med de övriga som finns. Men när personkemin 
inte stämmer? Det verkar vara svårt att hitta de där nära jobbrelationerna mellan könen. Nätverken 
mellan männen är redan etablerade, ”Det är ett antal äldre chefer och de handplockar sina”…”jag 
kan fundera över varför man bara handplockat män och inte handplockat kvinnor?” 

Önskan om feedback 

Att få bekräftelse på sitt arbete är mycket viktigt. En bekräftelse som både visar att man är på rätt 
väg och att någon ser vad man åstadkommer. ”Det är klart att man funderar många gånger, att gör 
jag ett bra jobb?” Den här feedbacken fanns dock i väldigt liten omfattning i den här gruppen. ”Ofta 
säger man inget om det är bra, men klagar om det är dåligt.” ”Kände inte alls att jag fick någon typ 
av coachning, inte alls.” En känsla av att vara utelämnad, ensam och oviss om huruvida man är på 
rätt väg. Uppmuntran saknas, man frågar sig om någon som ser att jag gör ett bra jobb, gör jag det? 
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Etik och moral 

De flesta kvinnorna uttrycker uppgivenhet kring arbetet med värderingar på företaget.  ”Finns inga 
konsekvenser om man gör någonting som inte riktigt är bra på den mjuka sidan, om man inte är så 
etisk, eller inte kör ett schysst spel” …”det går mycket fortare att man blir kickad från bussen om 
resultaten sviktar.” Berättelser, ”Så fort krisen kom, då åkte alla fair play, out of the window, då var 
det bara resultat, pang, bra.” Rekryteringar som sker för att det är ”en bra kille”, trots att företaget 
befann sig i en övertalighetssituation, sk ”cowboyrekrytering”. Flera exempel på när man inte följer 
processer och riktlinjer berättas, och en irritation och ilska över hur företaget styrs och vad som 
verkligen premieras. Man pratar sinsemellan kollegor, men upplever inte att värderingar är något 
man jobbar tydligt med, eller ställer krav på. 

Sköt du ditt så sköter jag mitt 

Flera av kvinnorna vittnar också om en kultur som tydligt speglar ”en lonesome cowboy” där ”var och 
en sköter sitt och så var det nog med det”. ”Man blivit premierad för att man är självgående, kan 
själv och klarar sig själv.” När de engagerar sig i frågor som inte ligger under det egna ansvaret finns 
en attityd av att ”du har ingenting med det här att göra … men jag blandar mig i allt som jag tycker 
mig ha rätt att ha en åsikt om … vad är mitt uppdrag … det är inte att sitta och hålla käft om det inte 
fungerar.” Det finns en vilja att jobba gemensamt över gränser och hjälpas åt ”samtidigt tycker jag 
att man vill ju bolagets bästa”, men upplever en negativ attityd när man tar sig in på områden som 
inte är ens egna, ”kulturen är sån att man ska klara sig själv, man delar inte med sig.” Där kommer en 
uppgivenhet, ”det är klart att där finns en gräns för hur mycket man kan ifrågasätta” och en slags 
anpassning till det som sker. Men i detta tema ligger också nyfikenheten, viljan att lära nytt, viljan att 
få påverka och vara delaktig på ett hörn i någon annans område, nosa lite på det, våga ha 
kommentarer kring det. 

Kompetensen som norm 

Kompetens är ett stort begrepp, vad är det egentligen? ”Jag tycker man ska ha kompetens … men vi 
kan inte bara gömma oss bakom den klyschan … vad är kompetens … men om man ska behöva ha 
alla papper och gått samma som de övre herrarna, då blir det svårt.” Viktig kompetens på bolaget är 
att ha gjort det på bolaget, ”bolaget är på det sättet att man måste ha gjort det inom bolaget, annars 
duger det inte.” Men även den erfarenhet de burit med sig från andra delar av bolaget upplevs inte 
som att den tas på allvar, eller att de får utgå från den plattform de har byggt. ”att jag alltid fått 
backa tillbaka och börja, om inte på ruta ett, så mycket längre ner.” Detta upplevs på hela koncernen, 
men speciellt på bolaget, ”bolaget är lite känsligt mot att lära av andra delar på koncernen”. Det 
upplevs som att det finns en stark norm för vad kompetens är och vilken kompetens som räknas. Den 
ekvationen stämmer inte alltid med vad man upplever att man anställts för och vad man sedan får 
credit för i vardagen.  

Två av kvinnorna har upplevt att de efter omorganisation har fått nya roller de inte alls haft 
kompetens för, men ändå förväntats klara. De har fått information om att de ska få den utbildning de 
behöver, men när de väl börjat jobba blev det inte så. ”Någon utbildning i den övriga delen, det fick 
jag aldrig”. Jobbet blev inte vad det utlovats vara, utan någonting annat, som inte alls var vad de 
önskade. 
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Jämställdhet och genus 

Kvinnorna är väl insatta i frågan kring män och kvinnor, genus och jämställdhet och har funderat och 
reflekterat mycket kring det. Kommentarerna kommer spontant i berättelserna och många har 
åsikter kring normer som utgår från männen i bolaget. De upplevs inte få vara med, ”det är en väldigt 
informell struktur, ur ett genusperspektiv rent förkastlig … man gör på ett visst sätt och man har 
jobbat ihop tidigare, grabbarnas kultur”. Att få gehör är inte alltid lätt heller, en kvinna imiterar: 
”komma en kärring in i verkstan, ska tala om för en hur man ska göra.” 

Det är en negativ bild som framträder. En bild som är tydlig och relativt gemensam för kvinnorna i 
gruppen, med ett undantag. De uttrycker i flera fall hur jobbigt det är att vara ensam kvinna i en 
manlig struktur. ”Det är klart om du alltid är en av tjugo, det blir ju lite trist i längden att alla 
teambuildingar ska vara bastu och öl.” De vill inte längre vara den enda kvinnan ”jag vill sitta i 
grupper där vi är 2-3 stycken, inte vara själv längre … det blir en annan dynamik.” Det finns ett starkt 
engagemang och många åsikter i frågan kring kvinnor på chefsposition. ”Vi kan inte sätta ut kvinnor 
en och en och tro att vi gjort något för genusperspektivet.” Det finns många reflektioner kring hur det 
är att vara kvinna på bolaget, ”är man annorlunda, lite utanför normen, på annat sätt än normen.” 
och man har koll på hur det ser ut, läget i stort, ”inte kvinnorna finns med överhuvudtaget … titta på 
ledningsgrupperna inom affärsområdet, regionerna, segmenten.” Normen för hur saker och ting görs 
bygger på hur det alltid gjorts av män ”det är så mycket annat väldigt manligt i sitt upplägg liksom. 
Korta pauser, jag vet inte om det är bara tjejer som behöver gå på toaletten? Nu är det ju inte så lång 
kö till dammuggen.” 

De vittnar om att när de väl fått ordet blir de lyssnade till, men att det kan vara svårt att komma in i 
rätt nätverk för att få möjligheten att göra sin kompetenta åsikt hörd. Chefen är ”nästan alltid en han 
som inte förstår”. 

Många av de intervjuade är medvetna om hur det ser ut i verkligheten, med närvaro/frånvaro av 
kvinnor i de högre skikten. Flera har starka åsikter i frågan och saknar en tydlig och uttalad strategi 
kring frågan, att någon sticker ut näsan. ”Det saknar jag på koncernnivå, att VD säger att det här är 
naturligtvis ett problem och därför har jag bestämt att alla ledningsgrupper måste bestå av 30% 
kvinnor om tre år och om det så innebär att en man ska bytas ut mot en kvinna så ska det ske och 
sedan ska man mäta på det. Så får inte vår vd någon bonus, för han har bara män i sina, det är det 
som krävs. Jag är ledsen, sen får de tycka vad de vill, sånt här kan man ju inte riktigt prata om, för det 
går inte, då blir det rödstrumpa direkt, eller så har du egna karriärambitioner.” Därmed upplevs även 
en problematik i att våga prata om situationen eller ämnet. Därtill finns en ganska negativ bild av 
framtiden, ”Jag tror att om du tittar på topp 350 att det går åt andra hållet, så illa ställt är det. Och 
då tycker jag att man ska vara karl för sin hatt och säga som det är att antingen skiter vi i om det är 
jämställt eller inte.” De intervjuade saknar ett rakryggat ställningstagande, en tydlighet i vad som 
gäller i den här frågan, något att förhålla sig till. 

I de stora organisationsförändringar som skedde under krisen 2009 gällde det att hävda sig säger de, 
jobb försvann och armbågarna kom fram, ”kvinnorna åkte ner i organisationen, killarna uppifrån 
puttade ner dem när det gällde att ta för sig av de tjänster som blev kvar.” ”Jag tror att jag som 
kvinnlig chef på bolaget passar sämst i cowboykulturen … jag tycker inte om den här tuffheten … den 
här, lite tuppfäktning, lite uppbrösning, icke-empatin.” Kvinnorna ser och reflekterar kritiskt, men kan 
inte göra något åt det. De känner inte att de kan göra sin röst hörd, de har inget forum. 



10 
 

Kvinnorepresentationen låg och synligt låg. ”Det är liksom inte en kvinnas verk att fixa jämställdheten 
på bolaget om inte alla andra har någon lust.” Jämställdhet och kvinnor i ledande positioner är en 
fråga som engagerar och där de vill se tydlighet i riktningen.  

Många problem innefattar även männen, taket finns även för dem om de inte infinner sig i rätt 
nätverk. Män som har små barn och åker hem tidigare, baktalas. En kvinna citerar en annan man i 
korridoren: ”är det han som är chef? Han som åkt hem?”. 

En kvinna påtalar det här med den manliga kollektiva skulden. Att välja bort kvinnor är inget de flesta 
gör medvetet, ändå får de mycket skuld för det. Därmed blir det också svårt att diskutera frågor kring 
genus, jämställdhet och kvinnor som chefer, för den blir så negativt laddad och skuldbeläggande, 
många är så rädda att säga något att de inte vill prata om området. 

Slutgiltiga beslutet att lämna 

Merparten av kvinnorna anger förändringar i arbetsuppgifter och organisation som orsaker till att de 
lämnat chefsrollen. ”nu börjar det halka iväg åt något håll som inte jag känner att jag hör hemma 
riktigt”. ”Jag känner mig inte nöjd med SMC som det är idag”. De vittnar om hur de försökt påpeka 
att det inte känns rätt eller att de försökt driva frågan om själva arbetsrollens eller 
organisationsstrukturens problem, men inte blivit lyssnade på. De känner sig inte hemma i 
organisationen de hamnat i. För de har hamnat där utan att ha haft en möjlighet att påverka. 
Konstant fart framåt utan tid för eftertanke, att inte fått styra sitt arbete själv återkommer, en viss 
inlåsning. Tre anger att deras arbetsroll och förutsättningarna förändrades så starkt att de inte längre 
kände sig bekväma med den. Två anger att de inte själva valde att gå, utan att det blev ett resultat av 
en organisationsförändring. En anger att det var läge i livet att gå vidare. Det har varit ett tydligt steg 
vidare och den slutgiltiga orsaken har de alla klart och tydligt för sig.  

Samtidigt finns en lojalitet mot koncernen som arbetsgivare och företag, att det är en bra 
arbetsgivare, med ett bra ersättningspaket som helhet och många möjligheter. ”koncernen är en 
jättebra arbetsplats, inget snack om det.” ”Jag tycker fortfarande koncernen är en bra arbetsgivare 
och det är positivt när man lämnat ett företag och tycker arbetsgivaren är bra, så det var inte att jag 
tyckte att bolaget var en dålig arbetsgivare, jag skulle inte ha något emot att i framtiden jobba åt 
bolaget igen.” En kvinna uttrycker ”lite sorg sådär” över att ha lämnat bolaget.  

3.3 Kvinnor kvar 
Det är en ganska heterogen grupp, som uppvisar övergripande nöjdhet med bolaget som 
arbetsgivare.  

Chefen 

Tydligt i gruppen visar att relationen till chefen är mycket viktig och i dessa fall fungerar den också till 
största delen bra. Flera har känt sin chef sedan tidigare, flera har blivit coachade av sin chef. ”Så kom 
X och pratade med mig … funderade om jag inte skulle söka … jobb.” Det är kvinnor som haft en bra 
kontakt med chefen, ”han har varit min chef förut … kan inte du vara snäll och läsa den där 
annonsen?” ”träffade på Y, han klämde ur sig på skämt, att jag skulle jobba på bolaget.” De har 
också en öppen och tydlig relation till chefen, ”så sa jag … men anställ mig då!” Flera av dem nämner 
hur de blivit identifierade, att någon sett dem, kommit och tipsat dem om att söka ett visst jobb. De 
berättar om hur de förväntats söka en viss tjänst och hur gamla kontakter visat sig vara värdefulla. 
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”Vi har en jättebra dialog, jättejättebra.” Det finns också vittnesmål om hur jobbigt det kan vara de 
gånger det inte finns fungerande relation till chefen. ”det har blivit bättre med X som chef … han har 
mer tid och vi har satt upp tydliga mål, bokat in uppföljningssamtal, måluppföljning.” När relationen 
med chefen fungerar, då fungerar arbetet.  

Bolaget som företag lockar 

Den här gruppen kvinnor pratar också till stor del om bolaget som möjligheternas arbetsgivare. ”Det 
som jag uppskattat under hela min tid på bolaget, det är liksom möjligheten att få se olika saker, 
jobba med olika saker.” Det går att röra sig i olika riktningar, ”Det är därför jag stannar kvar, för det 
händer saker hela tiden, det finns hela tiden något annat, öppningar … förändring och omväxling, det 
är det som gör det”. 

Att vara chef är ett jobb 

Att vara chef är inget jättespeciellt, det är ett jobb. Det är inget fokus på att vara chef i sig i gruppen, 
det är fokus på att få driva och leda, att få utveckla och utvecklas. ”Man blir ensam som chef” nämns 
några gånger, men det är arbetsutmaningarna som fokuseras. Ska man få vara med och påverka, då 
behöver man vara chef.  

Att vara kvinna är tvetydligt 

Att vara kvinna både är och inte är ett tema i den här gruppen. Det är ett faktum som ställer till vissa 
funderingar och dilemman, man har en tudelad inställning till om det ska spela roll eller ej, både 
inom gruppen och inom individerna. ”Kanske för att det inte finns några kvinnor att relatera till.” 
Men det faktum att ”jag har aldrig haft en kvinnlig chef” gör också att det finns få förebilder. 
Funderingar över hur det skulle vara, om det skulle vara annorlunda, om de själva är annorlunda än 
männen i sitt ledarskap. Mansdominansen är större ju högre upp vi kommer och organisationen 
beskrivs som ”mansdominerad, det är männen som gäller.” Man vill att det ska vara utmaningarna 
som gäller, inte könet. Samtidigt vill man ha fler kvinnliga kollegor. 

Stöd 

Fem av de sex intervjuade uppger att de fått bra stöd i sina roller, ”Jag tycker överlag att jag fått bra 
stöd från mina chefer”, men att det inte alltid kommer naturligt, ”jag har fått stöd, men jag har fått 
tjata mig till det, det hänger mycket på en själv om man ska få något stöd”. Här beskrivs även en rak 
och bra relation till chefen ”även om chefen och jag inte är bra överens överallt, så tycker jag han är 
en bra chef”, en relation som bygger på ömsesidigt förtroende.  ”jag får nog inget stöd tycker jag, då 
får jag nog leta reda på några kollegor eller vänner vid sidan om, jag tycker inte att jag får något stöd 
här.” Detta leder till en drivkraft att klara sig själv och ta tag i saken själv, att bjuda in sig själv till 
möten anges som ett bra sätt att inte bli bortglömd, att ligga på själv. 

Arbetsmiljön 

Den fysiska arbetsmiljön kommer upp som en viktig punkt, ”ska trivas i lokaliteterna”, för att göra ett 
bra jobb. En öppen miljö som uppmanar till samarbete prisas. ”Den här miljön vi sitter i, den främjar 
ju det.” ”Just den här lokalen, det här öppna … det är otroligt trivsam arbetsmiljö”. Likaväl som 
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kommentarer kring den del av lokalerna som inte känns lika trevlig. ”Du kan tycka att det är ett 
intressant jobb, så går du i suckarnas gång och tänker att här skulle jag aldrig vilja sitta.”  

3.4 Män som lämnat rollen som chef  
Fyra män ställde upp på intervju. Tre av männen är kvar inom bolaget, varav en inom bolaget, en har 
gått till extern arbetsgivare. Två är chef idag, två har lämnat chefsansvaret. 

Han har lärt mig/informella nätverk 

Männen beskriver alla indirekt de informella nätverken de varit en del av. De berättar om de män 
som de lärt sig något av, de män som stöttat dem eller som de känt sedan tidigare. ”Jag kände att jag 
behöver någon som kan … så jag frågade honom … så under sex års tid har jag haft honom som 
bollplank.” De beskriver hur de lär av varandra, hur de jobbar ihop och det beskrivs naturligt. 
”Diskuterade, ingen agenda, inget protokoll, bara pratade om verksamheten och vad man tycker”. De 
refererar till andra, ”han har lärt mig.” ”Om man bara förstod hur man jobbar där, det tar ett tag 
innan man ser hur man ska jobba tillsammans. Det får man inte hjälp med, det får man lära sig, 
kanske får man tips av någon kollega som varit med förr.” Beskrivningar av nätverken, tillit och hur 
man känner trygghet i att vara en del av gruppen kommer naturligt. ”A, B, C, D, E 1

Styr själv 

 och jag, vi kom 
varandra nära, vi vågade öppna oss och verkligen prata om saker som man inte pratar så här … det 
kändes som en jättebra grej.” ”Det var han som hjälpte mig.” ”mycket som jag lärt mig … från de 
andra cheferna”. Nätverken och rätt kontakter ger den introduktion eller kunskap man behöver. En 
man beskriver hur han fått ett jobb, ”Vi hade en bra relation och han trodde på mig som ledare.”  

Tre av männen har upplevt stora möjligheter att planera och styra sitt arbete själva. ”Det är ett 
väldigt stimulerande företag att jobba på, man ges stora möjligheter, ganska stor frihet i att sätta 
upp sin egen resa.” De har känt en frihet i jobbet och ordet frihet är återkommande i tre av 
berättelserna. ”Jag hade hög position och det var ganska fritt.” ”Jag kände att jag hade nästan lite 
för mycket frihet i att bestämma.” ”man kör sitt eget race.” Samtidigt finns en tydlig begränsning i 
riktlinjer, framför allt i hur produktionen är uppstyrd och där lämnas väldigt lite utrymme för egna 
initiativ. 

Normen och värderingarna 

En grundläggande förståelse för hur saker och ting fungerar och ska skötas är viktig och männen ser 
inga större problem med det. ”Man måste förstå varandra och kan man förstå när det är skämt och 
inte, så kan det funka.” ”Man delar med sig till varandra, det blir en härlig stämning.” En viss kritik 
framförs dock mot efterlevnaden av de värderingar som gäller på bolaget. ”bolagets grundläggande 
värderingar, så kommer man ut någonstans och ser något helt annorlunda, trots att man jobbar inom 
samma företag. ” ”under X’s tid var det inga mjuka frågor, bara hårt, han la inget fokus 
överhuvudtaget på de mjuka bitarna.” Reflektionerna finns, men mycket känns naturligt och 
självklart. 

 

                                                           
1 Alla nämnda var män 
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Feedback 

Återkoppling kan man sällan få för mycket av. ”Generellt sett är vi ganska dåliga på att berömma ... 
jag skulle säga att vi berömmer alldeles för lite på det här företaget … man är rädd för att säga för 
mycket … det kostar ju ingenting.” Det finns erkännande av behovet och önskan om att få veta om 
man gör ett bra jobb. ”Jag har nog stort behov av att få bekräftelse … det känns viktigt”. Det upplevs 
som att, så länge man gör ett bra jobb är det tyst, men när något går fel så hörs det.  ”Det var sällan 
man fick något ...  mycket pekpinnar var det, mycket lite av det andra.”  

Förstående chefer 

Gemensamt för gruppen är att de pratar om sina bra chefer. ”Jag tycker jag haft en rad bra chefer 
som har stöttat på ett bra sätt”. De pratar om chefen som förstår och bryr sig. ”Nu har jag haft tur 
hela tiden att ha chefer som har stor förståelse för att man faktiskt befinner sig i småbarnsåren och 
att det faktiskt är det viktigaste.” De pratar om chefen som en kompis, som någon man känner, som 
någon man har förtroende för. ”Kände varandra rätt så väl, chefen och jag, när jag kom.” ”jag 
beskrivit min situation för min chef och han har hittat den här vägen”. 

Serverat på silverfat 

Männen beskriver ett arbetsliv där de kommer vidare, där det flyter på. ”en rad, serie lyckade 
omständigheter, saker har bara ramlat på”. De erbjuds möjligheter och chefen tror på dem. ”så tog 
jag upp att det här är något jag vill, då fick jag gå SGL.” De har ett fungerande samarbete ”Vi hade en 
bra relation och han trodde på mig som ledare för den här gruppen”. De identifieras och finns i 
åtanke. ”Jag blev övertalad … att stanna kvar.” ”de som ansvarar för mig ser att jag är duktig.” 

Brett kunnande 

Männen refererar till att deras breda erfarenhet varit till hjälp, ”Jag har ju gjort ganska många hopp i 
sidled och alla har varit givande”, att de haft nytta av att jobba på olika platser i organisationen, 
”våga röra sig i sidled tror jag är värdefullt”, och att det gett resultat ”mångkunnighet och en bredd … 
man bygger in mer och mer värde i sig själv.” 

Jämställdhet 

Tankar om jämställdhet och kvinnliga chefer kommer upp först på förfrågan. ”För det första så har vi 
väldigt få kvinnor som chefer så det är jättesvårt att överhuvudtaget säga någonting om det, det är 
ju inte alls bra, det är en massa tråkiga skäl kring det … rekryteringsunderlag … familj och kombinera 
med jobb.” Visst finns det åsikter, ”jobbigt för en kvinna att vara chef, det blir tufft, sen är det 
branschen som sådan, gruvbranschen.” och funderingar ”det ska finnas lämpliga sökande på alla 
jobb också.” Men det är svårt att prata om det. ”Man hamnar i klichéer när man pratar om sånt här, 
det är livsfarligt.” En rädsla för att diskutera ämnet finns med.  Åsikterna om att det inte bara gäller 
kvinnor, utan även andra män. ”respekt för folk som måste lämna på skolor, måste hämta … inte 
håller för mycket möten på kvällstid … tänker på vad ekvationen betyder på hemmafronten”.  

En man vittnar om hur han kämpat sida vid sida med en kvinna under en organisationsförändring. De 
drev samma fråga. ”Då var vi rätt öppet kritiska … i det här så fick jag mycket bra och positiv 
feedback, vad bra att du är så på, medans hon fick mycket skit för det, att hon var bara gnällig … jag 
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vet inte om man kopplar det till person eller till att det var en kvinna som sa att nu tänker ni fel, men 
det funkade mycket bättre för mig att framföra.” Berättelser finns, och även dagliga reflektioner, 
”hon är kvinna, hon tänker i helt andra banor än vi ... det kanske har att göra med henne som 
person”. Frågor, ”är det ett problem att det inte är kvinnor på, varför är det det?” och funderingar. 
”bara killar i korridorerna här, bara killar, vem är det som ser till att det är så? … jag är övertygad om 
att kompetensen finns både på kvinnliga och manliga sidan, då måste du ju ha med rekryterande 
chefen … vad har han för värderingar … varför har man enbart rekryterat så här mycket män?” En 
vilja av att se fler kvinnor som kollegor, men även en fundering över varför könet ska spela roll. 

Om att gå vidare 

Två av männen har gått vidare till en chefsroll, två har idag inget personalansvar. En finns kvar på 
bolaget, två har gått vidare inom koncernen och en har gått externt. En har lämnat tjänsten som chef 
av familjeskäl, en trivdes inte med jobbet och sökte sig till en annan karriär. ”Känner när man kliver 
upp på morgonen att det är helt ok att åka till jobbet … när det var som motigast, att det kändes inte 
kul det här.” ett vittnesmål om att arbetsglädjen tagit slut, det var dags att gå vidare till nytt arbete. 
Två stycken ville vidare till nya utmaningar, ”samma produkter, samma människor … det kändes som 
att stampa i samma spår … det var enda utmaningen … nu vill jag nog satsa lite på mig själv, nu vill 
jag utvecklas.” 
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4 Teori 

4.1 Avgångsorsaker och karriärvägar 
Svenska Försvarsmakten (Berggren och Ivarsson, 2000) har studerat problematiken kring avgångar 
utifrån en rad olika perspektiv, och förklaringsmodeller har utvecklats och prövats utifrån Nystedt 
(1992). 

Några av dem är: 

a) individrelaterade faktorer (såsom anställningstid och ålder) 

b) arbetsuppgiftens karakteristika 

c) acceptans av organisationens målsättningar och grundläggande värderingar  

d) arbetstillfredsställelse 

e) arbetsmarknadsmässiga faktorer 

Berggren och Ivarssons (2000)undersökning om avgångsorsaker bland officerare inom 
Försvarsmakten pekar på att kvinnor och män har tämligen lika orsaker till att avgå. Dock verkar 
personalpolitiken inom Försvarsmaken i högre grad påverkat kvinnliga officerare att sluta. Kvinnorna 
pratade inte heller lika mycket med sina kollegor om tankarna på att sluta, vilket ledde till en 
ifrågasättning huruvida de inte kände sig delaktiga på sina arbetsplatser. Kvinnorna hade dessutom 
negativa erfarenheter av att vara kvinna inom Försvarsmakten. 

Männen å sin sida hade konflikt mellan familjen och arbetslivet som en orsak till tankarna på att 
sluta. I denna studie finns också karriärorienterade avgångsskäl samt konflikter mellan den egna 
karriären och partnerns. Sammanfattningen av studien uttrycker behov för: 

- ökad acceptans för kvinnliga officerare 
- bättre integrering av kvinnliga officerare 
- Förbättrade kunskaper/åtgärder om könstrakasserier 
- Förbättrade möjligheter att kombinera arbets- och familjeuppgifter 

Skytt, Ljunggren och Carlsson (2006) har studera t avgångar bland första linjens chefer i sjukvården 
och funnit att anledningarna till att lämna är både personliga och beror av organisationen, likväl som 
brist på support från och relation till avdelningschefen. Oklara förutsättningar och överordnade som 
var bristfälliga i sitt ledarskap upplevdes som svårt. Att implementera förändringar och utföra 
uppgifter som var relaterade till förändringarna, samtidigt som de inte fick vara delaktiva i 
beslutsfattandet var det svåraste. Vianen och Fisher (2002) visar i en studie att många kvinnor inte är 
komfortabla med att arbeta i organisationer där de känner ett tryck att anta beteenden som går 
emot deras värderingar. 

Stordeur och D’Hoore (2006) har studerat organisationens form och kontur hos sjukhus som lyckas 
med att både attrahera och behålla sjuksköterskor.  Bland deras viktigaste slutsatser är att 1) 
attraktiva sjukhus är mindre hierarkiska och har en hög nivå av tillit mellan de anställda, 2) attraktiva 
sjukhus har en distinkt profil som karakteriseras av avsiktliga, planlagda, och systematiska satsningar 
på samarbete för att erbjuda väl definierade och meningsfulla jobb, en stödjande och social miljö och 
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nåbara och rimliga möjligheter för professionell utveckling och arbets- och privatlivs balansen, och 3) 
attraktiva sjukhus klarar av balansen mellan krav och beröm. 

Cabrera (2007)studerar komplexiteten av kvinnors karriärövergångar. Drygt 60 % av kvinnorna i 
hennes studie, alla med en examen i internationella affärer, angav att önskan att få en balans i livet 
som orsak samt att deras önskan om tillförlitlighet och äkthet ökade igenom livet. 

Mainiero and Sullivan (2006) visar att män tenderar att följa mer linjära karriärvägar, medan kvinnors 
karriärer är mer osammanhängande, styckade och avbrutna. Detta kan kopplas till Gonäs (1989) som 
visar på att vid större omstruktureringar av näringslivet och nedläggning av industrier hamnar 
kvinnor ofta hamnar i någon slags permanent tillfällighet. Gonäs synliggör att de hoppar mellan olika 
tillfälliga jobb, byter sysselsättning ofta och aldrig riktigt hamnar i en fast tjänst. Männen i Gonäs 
studie går hellre arbetslösa än byter inriktning på jobbet. Detta visar på någon slags större flexibilitet 
hos kvinnor än män. 

4.2 Motiverande faktorer 
Lewin (1943), var den som först började skriva om sociala kraftfält och hur de samverkar med 
personliga önskningar. Sociala kraftfält är föränderliga och dynamiska över tid och med erfarenhet. 
Lewin menar att när en persons sociala fält är konstruerade, vad Lewin kallar en individs 
livsutrymme, beskriver de en persons motiv, värderingar, stämningar, behov, mål, rädslor och ideal. 
Det handlar om hur en individ tar in externa stimuli till sitt livsutrymme och utvecklar det och låter 
sig påverkas. Enligt Lewin påverkas en individs utveckling eller regression av de krafter som verkar på 
dennes livsutrymme. Individen och omvärlden är i samarbete och de krafter som drar eller trycker 
individen mot ett mål är antingen dragande (pull) eller tryckande krafter (push) som påverkar 
situationen.  Villkor man inte är nöjd med trycker ut, trycker iväg (push), som en rädsla eller 
bestraffning. Motiverande villkor eller hjälpande krafter drar ut, drar mot ett nytt mål (pull), som en 
morot.  

Några av de vanligare push-faktorer, som är intressanta och viktiga för karriärs-ekvationen, dvs. hur 
man ser på möjligheter och svårigheter med en karriär, kan vara en uppfattad brist på möjlighet till 
avancemang, diskriminering och trakasserier eller förakt för företagskulturen (Mainiero och Sullivan, 
2005). 

4.3 Könssegregerad arbetsmarknad – Kvinnor och män i skilda positioner 
Att den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad visas tydligt i den statliga utredningen (Åström, 
2005).  Hon utgår från Hirdmans (2001) beskrivningar av horisontell och vertikal segregering, och 
tydliggör hur män och kvinnor befinner sig på olika platser inom arbetslivet. Det finns en vertikal nivå 
där män generellt överordnar sig kvinnor och en horisontell segregering, som visar på att vi befinner 
oss på olika områden. 

Färre kvinnor i topp-positioner betyder att kvinnor längre ner i organisationen ofta exkluderas från 
centrala nätverk och har färre förebilder, båda är mycket viktiga för avancemang och befordran 
(Cross and Linehan, 2006). De säger även att en brist på tillgänglighet till de informella manliga 
nätverken var en signifikant barriär för kvinnor att nå seniora chefsroller. Förebilder är viktiga 
eftersom de inspirerar kvinnor att framhärda genom att visa att det är möjligt att ni en viss typ av 
framgång (Singh et al., 2006). 
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Moss Kanter (1977) beskriver hur kvinnor i minoritet blir ett unikum, en symbol – ”token” på 
engelska. Kvinnorna i den organisation hon studerar fick en status som ”den enda kvinnan” och blev 
därmed en symbol för ”how-women-can-do” – en ikon för alla kvinnor. Ibland fick de känna av de 
positiva fördelarna av att vara annorlunda och därmed högt synlig i ett system där framgång är 
bundet till att synas. Ibland möttes de av en främlings ensamhet, den främling som inkräktar i en 
främmande miljö och blir utstött under assimileringsprocessen. Hur som helst blev cirkulationen och 
omsättningshastigheten av dessa kvinnor, likväl som deras ”misslyckande-ratio”, mycket högre än 
männens.  

För att förstå dramatiken som framträder med många eller få kvinnor i organisationen har Moss 
Kanter (1977) definierat fyra olika grupper, baserat på proportionella representationer av män och 
kvinnor.  

1) Uniforma grupper har endast en typ av person och är homogen utifrån framträdande status 
som kön, ras eller etnicitet. En typisk kvot av 100:0. 

2) Sneda grupper (skewed groups) innehåller en stark övervikt av en typ, upp till en kvot av 
85:15. Den numeriskt dominerande typen kontrollerar gruppen och kulturen. De 15 % övriga 
blir symboler, tokens, och behandlas ofta som representanter för sin kategori, mer som 
symboler än individer. En kvinna blir symbol för alla kvinnor och förväntas representera alla 
kvinnor, istället för den individ hon är. I en liten grupp kan en ensam kvinna bära hela 
symboliken och även om de är två tokens i en grupp, så kan det vara svårt för dem att skapa 
en allians som blir mäktig nog att influera resten av gruppen.  

3) Lutande grupper (tilted groups) rör sig mot mindre extrema fördelningar och mindre 
överdrivna effekter. Med en kvot av 65:35 handlar det om majoritet och minoritet, där 
minoriteterna har potential att skapa allianser och koalitioner och möjlighet att påverka 
gruppens kultur. 

4) Mellan 60:40 och 50:50 blir en grupp balanserad. Kultur och interaktion reflekterar denna 
balans. Individens möjligheter beror mer på strukturella och personliga faktorer. 

4.4 Manliga och kvinnliga organisationskulturer 
En studie av Vianen och Fisher (2002) visar på att kvinnor var mindre ambitiösa än män, och även att 
kvinnor upplevde arbetslivs- och familjelivskonflikten som en större barriär till att gå högre upp i 
karriären än vad män gjorde. Många studier har visat på att en maskulin organisationskultur är en 
trolig förklaring till att det s.k. glastaket som fenomen. Glastaket beskrivs av Vianen och Fisher (2002) 
som ett fenomen där kvinnor fastnar i mellanchefsskiktet, med ett osynligt glastak i vägen för att 
komma upp till de högre chefspositionerna. De maskulina kulturerna beskrivs som att bestå av dolda 
förutsättningar, underförstådda normer och stereotypiskt maskulina vanor inom värderingar, 
definitioner av framgång och gott ledarskap, självbilder och hur man hanterar konflikter. De 
maskulina dimensionerna kan sammanfattas såsom främjande av oberoende, självständighet, 
hierarkiska relationer, tävling, målfokusering och ett etablerande av status och makt. De feminina 
beskrivs som främjande av relationer, att ha en balans i livets aktiviteter, deltagande och samarbete 
inom organisationen. Det finns tydliga empiriska bevis (Powell, 1993) för att chefens roll associeras 
mer med maskulina värderingar och karakteristika än med feminina. Chefer förväntas vara rationella, 
beslutsamma och ambitiösa. Förutom att ha rätt kompetens, behöver varje individ en stark 
motivation och ett intresse av en karriär. Vianen och Fishers’ studie visar på att män och kvinnor 
skiljer sig i vilken utsträckning de håller sig till maskulina kulturella normer och värderingar. Dessa 
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skillnader är mindre mellan chefer än icke-chefer. Skillnaden mellan män och kvinnor vad gäller 
tävling, arbetsinsats och work pressure fanns inte bland chefer utan bara mellan icke-chefer, vilket 
tyder på att chefer överlag betonar vikten av maskulina värderingar. Studien visar att preferenser för 
maskulina kulturer finns hos alla chefer, oavsett kön. I början av karriären är kvinnor mindre 
attraherade till maskulina kulturer, men när de väl nått en chefsposition har de uppnått samma 
”attraction”. En förklaring kan vara att kvinnor ändrar sin syn på kulturpreferens under sin karriär. 
Detta skulle då visa på att endast de kvinnor som har kapaciteten att förändra sina preferenser till 
den dominanta kulturens värderingar är utvalda för chefspositioner. Det kan å andra sidan också visa 
på att denna preferens redan fanns tidigare, innan de påbörjade sin karriär.  

Ju större vikten av arbete och karriär är för individerna, ju mer troligt är det att de söker möjligheter 
att göra karriär. (Noe, Noe, & Bachhuber, 1990). Därför blir en stark ambition första kravet för att bli 
högre chef. Kvinnors ambitionsnivå var signifikant lägre än männens i studien. Att utveckla sig själv 
var det viktigaste motivet till att ta en chefstjänst, för både män och kvinnor. Anställda med 
maskulina kultur-värderingar slutar enligt studien troligen i större utsträckning i en chefsposition. 
Kvinnor lägger mindre ansträngning på att bli chef än män på samma nivå. En maskulin 
kulturvärdering kan förespå kvinnors positioner i mellanchefs-skiktet, men kan inte förklara varför så 
få kvinnor kommer upp i högre chefspositioner. Att färre kvinnor väljer att ta steget till att bli chef 
förklaras i studien av att de inte är lika attraherade av den maskulina kulturen. Ytterligare en slutsats 
i studien är att man inte får kvinnor till topp-positioner bara genom att erbjuda hög lön och status. 
Man måste även lägga engagemang på att förändra kulturen hos högsta ledningen – studien betonar 
att organisationen ska ge toppcheferna möjlighet att visa att en god chef har ett balanserat liv. 
Samma forskning visar också att det inte finns någon motsats mellan att ha ett gott familjeliv och att 
vara ambitiös på jobbet. Individer i företag som använder ”family responsive human resource 
policies” visar större organisationellt engagemang och uttrycker mindre avsikter att lämna sitt jobb. 
En faktor som har vida erkännande för att trycka ut kvinnor ur företag i USA är den maskulinitet som 
kännetecknar deras organisationskulturer (Maier, 1999). Traditionella organisationskulturer är 
maskulina och karakteriseras av konkurrens, nollsumme-syn på makt och hierarkiska relationer, där 
höga beslut baseras på maskulina värderingar såsom rationalitet, ordning och anpassning till 
auktoriteter.  

4.5 Olika argument för jämställdhet 
Alvesson och Billing (1999) diskuterar olika ståndpunkter i ämnet kvinnor och organisationsledning. 
De redovisar fyra ståndpunkter med olika argument och skäl för att kvinnor ska få ökade möjligheter 
att nå chefsposter och utöva makt i organisationer. Argumenten bygger på olika antaganden om kön 
och organisationsledning och kunskap om dem är en viktig grund för att resonera kring frågan om 
kvinnor som chefer och sammanfattas i figur 1. 
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Figur: 1 Alvesson och Billings (1999) sammanställning av olika argument för att kvinnor ska få ökade möjligheter att nå 
chefsposter och utöva makt i organisationer. 

1) De lika rättigheternas ståndpunkt bygger på en argumentation att män och kvinnor med lika 
kvalifikationer och resurser är mycket lika varandra och ska ha samma möjligheter. En syn på 
att det är grundläggande ojämlikheter och orättvisor i samhället och arbetslivet som speglas i 
en låg andel kvinnliga chefer. Från den synvinkeln anses kvinnor vara föremål för 
diskriminering. En konservativ bakgrund och fördomar hindrar kvinnor från att nå de högre 
positionerna i arbetslivet och ibland sägs vissa mäns intresse att hålla kvinnor utanför 
konkurrensen. Bristen på lika möjligheter skylls både på sociala institutioner såsom familj, 
skola och arbetsmarknad, men även på organisationernas praktik. Största skälet för detta 
perspektiv är att det låga antalet kvinnliga ledare i grunden är av politisk och moralisk art, en 
övertygelse om att var och en ska ha en rättvis chans oberoende av kön och andra faktorer. 
Det finns en stark moralisk hållning i ståndpunkten, en rättviseaspekt.  

2) Den meritokratiska ståndpunkten handlar om att nå en ökad effektivitet genom det fulla 
utnyttjandet av kvalificerade mänskliga resurser. Samhälle och organisationer kan fungera 
bättre ju större förråd från vilket begåvade och motiverade individer kan rekryteras. En 
modern organisation söker efter kvalifikationer, personliga meriter och bidrag och bortser 
från kön, klass, bakgrund, ras och religion. Allting utgår ifrån organisationens effektivitet. Den 
meritokratiska ståndpunkten förutsätter att det ligger i högsta ledningens intresse att 
företaget fungerar med maximal effektivitet. 

3) Det speciella bidragets ståndpunkt är att den kvinnliga erfarenheten från barndom, familj 
och närsamhälle skiljer sig från den manliga. Tonvikten läggs på kvinnors annorlunda 
erfarenheter, värderingar, beteende och sätt att känna och tänka. Kvinnor har därmed 
beroende på skillnader, kompletterande kvalifikationer och dessa ger möjlighet till nya och 
viktiga bidrag till organisationsledningen. Här talar man om särskilt kvinnligt ledarskap och 
poängterar att kvinnliga chefer kan bidra inom områden som t.ex. kommunikation, 
samarbete, kontakt, intimitet och omvårdnad. De har en annan inställning till makt och 
skapar förutsättningar för samarbete. Ståndpunkten ger en ganska idealiserad syn på 
kvinnors positiva bidrag och menar att kvinnor socialiserats enligt andra värden än män, 
värden som kan ses som komplement. De kan därigenom ta med sig andra föreställningar 
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och sätta accepterade normer i fråga. Därmed låter man kvinnors särskilda kvalifikationer 
ligga till grund för deras avancemang uppåt i hierarkin.  

4) De alternativa värdenas ståndpunkt poängterar att de två könen skiljer sig väsentligt från 
varandra. Kvinnor delar inte de intressen, prioriteringar och attityder till livet som 
dominerande grupper av män gör. Starka skillnader mellan manliga och kvinnliga värden 
betonas och konflikterna mellan dem framhävs. Kvinnor har socialiserats till att leva i den 
privata sfären och män till den offentliga. Sett ur detta perspektiv arbetar kvinnor på det 
sociala och humanistiska området för att det passar bättre ihop med kvinnors behov och inte 
för att de stängs ute, kvinnor känner ingen lockelse till chefsjobb och är mindre villiga att 
göra de uppoffringar som krävs. Denna ståndpunkt hävdar att kvinnor och män kommer till 
organisationer med olika psykologiska och värdemässiga orienteringar. Då organisationer 
formats av män och bär en teknisk rationalitet, samtidigt som de domineras av män, passar 
de alltså män bättre än kvinnor. Kvinnor måste anpassa sig till organisationens praktiker och 
hindren är inte bara en fråga om brist på lika möjligheter utan handlar om kvinnors bristande 
intresse för att anpassa sig till de krav som ställs på chefsjobb. 
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5 Analys och diskussion  
Huvudsyftet är att identifiera de unika faktorer som gör att de kvinnor som varit anställda som chefer 
och lämnat rollen valt att göra så. Det andra syftet är att se om det finns några skillnader mellan de 
kvinnor och män som lämnat sin roll som chef på bolaget, alternativt med de kvinnor som väljer att 
stanna kvar som chef i bolaget. 

Ett antal gemensamma teman kommer upp och verkar ligga som en allmän angelägenhet eller 
önskan bland chefer, och kanske hör till någon grundläggande drivkraft för de individer som väljer att 
bli chefer. Det handlar mycket om att få vara med och påverka, driva utveckling och ha roligt ihop. 
Sammantaget visade resultaten på en stark önskan om feedback. I alla grupper återkommer frågan 
om att få veta om man gör ett bra jobb eller inte. Att få återkoppling på leveranser och beteenden är 
grundläggande behov hos alla och kan sällan ges i för hög utsträckning. En kvinna upplever att hon 
fått mycket kritik för både det ena och andra. Samtidigt spontanberömmer andra chefer henne i 
intervjuer och lyfter fram henne som gott exempel. Det ställer frågan om vi kanske tror att vi ger 
feedback för att vi pratar gott om någon, men det räcker inte fram eftersom det inte sägs direkt till 
personen. Eller är det en rädsla att ge feedback direkt till personen, att om jag ger dig beröm så kan 
det stiga dig åt huvudet? Hur många chefer har senaste veckan sagt till någon att ”jag tycker du gör 
ett bra jobb?” 

5.1 Avgångsorsaker och karriärvägar 
Vid en jämförelse med Berggren och Ivarssons (2000) studie visar sig de orsaker som verkar ha störst 
betydelse för att lämna rollen som chef har med acceptansen av organisationens grundläggande 
värderingar, arbetstillfredsställelse samt arbetsuppgiftens karakteristika att göra. Den koncernen 
som bolaget tillhör är den dominerande arbetsgivaren på orten och det finns inte många företag i 
närheten där man kan få samma typ av kvalificerade arbetsuppgifter. Därmed faller vissa 
arbetsmarknadsmässiga faktorer bort. De individrelaterade faktorer har inte spelat någon avgörande 
roll, bara i något enstaka fall. Inga fall av direkta könstrakasserier har uppkommit som orsak under 
intervjuerna, inte heller kommentarer kring karriärkonflikter. Berggren och Ivarssons (2000) 
slutsatser om ett behov av ökad acceptans för kvinnor i ledande positioner samt bättre integrering av 
dem kan dock bekräftas även här. 

Organisationsstrukturen och arbetsuppgifterna är av grundläggande betydelse. Likväl som i Skytt, 
Ljunggren och Carlssons (2006) studie har några av de kvinnor som är chefer lämnat rollen pga. 
omorganisation. Även svårigheten med överordnade som var bristfälliga i sitt ledarskap kommer upp 
i flera av intervjuerna med de kvinnor som är chefer. De kvinnor som lämnat sina roller har alla känt 
en besvikelse över att det inte blivit som det var tänkt i omorganisationer och vid nya roller. Det finns 
en stark kritik mot vad som premieras i bolaget. Även om både bolaget och individerna är 
resultatinriktade och vill premiera resultat, så ser inte kvinnorna genom fingrarna när det görs 
utanför ramen för vad bolagets uppförandekod anger. Det går även en uppgivenhet igenom vissa av 
de kvinnor som är kvar och en av männen för hur vi efterlever dessa värderingar. I en trygg dialog 
med chefen kan detta föras fram och man kan jobba på att både få vara med mer, men också på att 
formulera sina egna roller. Enligt Vianen och Fishers (2002)studie är inte kvinnor komfortabla med 
att arbeta i organisationer som går emot deras värderingar, vilket också syns i denna studie, där de 
kvinnor som lämnat chefsrollen tydligt uttalat att de hade problem med hur bolaget efterlevde 
värderingarna, medan samma kritik inte uttalas lika tydligt hos männen i studien.   
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Män som lämnat rollen som chef på bolaget uppgav i högre grad att det mesta var bra och att de inte 
har så många problem i arbetslivet. Det är en arbetssituation som karakteriseras av att det mesta är 
möjligt och möjligheterna finns. De ville vidare av olika orsaker. 

Kvinnor som lämnat uppgav i högre grad ett missnöje med möjligheter, arbetssituation, 
organisationsstruktur och relationer. En frustration finns inbyggd i flera berättelser, där 
möjligheterna är en bit utom räckhåll, där det tar tid och de saknar ”flow”. De nämner också 
avsaknaden av nätverk och en möjlighet att lära av varandra inom bolaget och resten av bolaget som 
orsaker.  

En skillnad finns mellan gruppen kvinnor som lämnat rollen som chef på bolaget och övriga 
intervjuade. De kvinnor som lämnat chefsrollen har i hög grad angett bristen på stöd från chef och 
organisation som orsak till missnöje. De kvinnor som är kvar som chef samt männen som lämnat 
chefsrollen anger att de fått mycket stöd från sina chefer. 

Karriärplanering verkar vara ett fult ord. Ingen vill erkänna att de medvetet planerat sin karriär. 
Samtidigt har alla ett tänk kring riktning, nästa tjänst eller nästa arbetsområde. Men gemensamt över 
grupperna är dock att man vill vidare, man tänker på vad man ska göra härnäst, hur man vill utveckla 
sig själv. Ordet ”karriär” vill dock ingen riktigt befatta sig med. Alla erkänner vikten av jobbet, hur 
viktigt det är för dem att jobba, att få en utmaning, att få visa resultat. När ska karriären göras är en 
fråga som kommer upp? Om man inte visat en viss typ av resultat tidigt i karriären, finns då 
möjligheterna kvar eller har man redan stämplats som någon som inte är intressant för en chefsroll 
längre upp?  

Männen i studien refererar till att deras breda erfarenhet varit viktig och värdefull. De flesta 
kvinnorna säger att deras breda erfarenhet inte räknats, de har inte fått credit för den. Samtidigt har 
de flesta samma drivkraft i att lära sig nya områden och vill gärna göra några år inom olika områden 
för att bygga en bred bas. Inget stöd för Mainiero och Sullivans (2006) tes att män följer mer linjära 
karriärvägar och kvinnor mer styckade karriärvägar kan ges. 

5.2 Motiverande faktorer 
Jobbet ska vara roligt och utmanande, det är genomgående hos alla intervjuade. Vad det exakt 
innebär skiljer sig lite åt, men mycket handlar om att få jobba tillsammans med andra, knäcka 
tankenötter ihop, driva en utveckling mot något bättre och skratta på vägen. Det är inte 
fikarumsgemenskapen som eftersträvas, det är i mötet över gemensamma utmaningar man vill 
träffas. Roligt och utmanande kan låta som en klyscha, men det ligger som en grund igenom alla 
intervjuer.  

Vid en genomgång av de teman som identifieras bland de kvinnor som lämnat chefsrollen på bolaget 
hamnar de genomgående inom ramen för ”push”-faktorer. Det handlar om ensamhet, avsaknad av 
informella nätverk, önskan om feedback, kritik över etik och moral, att var och en ska sköta sitt, att 
de inte får utnyttja hela sin kompetens samt att jämställdheten och de lika villkoren inte efterlevs. 
Det framkommer inga tryckande faktorer i form av rädsla eller bestraffning i intervjuerna. Däremot 
är det några som lämnat sin roll ofrivilligt, pga. organisationsförändringar, vilket är tydliga ”push”-
faktorer. De som lämnat chefsrollen pga. direkta (fått ett erbjudande man inte fick säga nej till) eller 
indirekta (fått en roll man inte trivs med) organisationsförändringar är alla kvinnor. 
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Vid samma genomgång av de teman som identifieras bland de kvinnor som är kvar i rollen som chef 
kan de kopplas till ”pull”-faktorer: bra relation med och förtroende för chefen, att man ser 
möjligheterna på bolaget, att man till viss del får stöd och att man till viss del trivs i arbetsmiljön. 
Överlag finns en större nöjdhet med tillvaron i denna grupp och anledningarna till att man stannar i 
chefsrollen kan härröras till ”pull”-faktorer, positiva faktorer drar kvinnorna till den chefsroll de har.  

Den tredje genomgången av teman som identifieras bland de män som lämnat chefsrollen härrör 
även de till ”pull”-faktorer: de lär sig av andra och får vara med i informella nätverk, de får styra själv, 
de har förstående chefer, de blir ”serverade” möjligheter och de får utnyttja sitt breda kunnande. Så 
länge man utvecklas stannar man. När det inte känns rätt längre, då söker man sig därifrån till något 
roligare, eller när man ser en roll där man kan utvecklas mer så söker man sig dit.  

Självklart finns avvikelser i alla tre grupperna, men överlag visar materialet på ett tydligt mönster, de 
kvinnor som lämnat rollen som chef har gjort det av push-faktorer, medan män som lämnat till 
största delen har gjort det av pull-faktorer. De kvinnor som är kvar i rollen som chef på bolaget 
refererar också till pull-faktorer. 

5.3 Könssegregerad arbetsmarknad – Kvinnor och män i skilda positioner 
Enligt Moss Kanters (1977) teori har bolaget enhetliga till skeva gruppfördelningar i sina 
ledningsgrupper. Oavsett vilket perspektiv vi diskuterar utifrån så lämnar detta mycket i övrigt att 
önska. Flera kvinnor och män i studien påpekar att de inte vill ha det så, att de vill ha mer heterogena 
grupper som består av både män och kvinnor. Detta gör man dock utifrån olika utgångspunkter. 
Risken idag är också att det blir ett väldigt hårt tryck på den enda kvinnan i ledningsgruppen. Allt hon 
gör blir synligt, ett misstag kan bli ödesdigert, då alla ser det. Samtidigt kan hon ha draghjälp av det, 
från dem som vill driva utvecklingen i riktningen fler kvinnor. Många kvinnor i studien vill dock inte bli 
ansvariga för att föra ”alla kvinnors” talan. De identifierar sig inte som ”det kvinnliga bidraget” i 
ledningsgruppen, utan vill sitta där för att de har rätt kompetens och gör ett bra jobb. Att då tvingas 
representera ett annat intresse känns inte som rätt utnyttjande av kompetensen. Överlag är 
kvinnorna kritiska till hur få kvinnor det finns i bolagets översta skikt.  

En intressant skillnad som framkommer är de nätverk man omger sig med. I männens berättelser 
återkommer nätverken, kompisskapet och gruppen som en naturlig och självklar del av arbetslivet. I 
kvinnornas berättelser finns inte detta med som en självklarhet, däremot pratar de om männens 
nätverk, om bristen på andra att dela tankar med, om ensamheten i rollen som chef. Kvinnorna i 
studien pratar om ”lonely cowboy”-epitetet som omger bolaget och hur männen inte vill vara med 
och lära av varandra. Männen i studien berättar dock själva om hur de lär av varandra och det kan 
tolkas som att kvinnorna är uteslutna ur de nätverk som lär av varandra. Kvinnorna får inte tillgång 
till den gemenskapen. Kvinnorna beskriver i intervjuerna hur de får höra att de inte ska lägga sig i det 
de inte har att göra med, när de egentligen bara vill vara mer delaktiga, lära mer och bidra.  

En annan viktig skillnad är chefen. När männen beskriver chefen är det en bra person som hjälpt dem 
vidare. När kvinnorna beskriver chefen är det en man som inte förstår. Relationer mellan män och 
kvinnor kan vara svåra på arbetsplatsen, osynliga normer kan göra att de misstolkas. Kvinnorna vill ha 
en trygg och öppen arbetsmässig relation till sin chef, där han ska förstå och se dem som en 
kompetent medarbetare och inte som en kvinnlig medarbetare.  
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Ytterligare en skillnad i berättelserna hos de två grupper som lämnat rollen som chef på bolaget är 
att männen beskriver att deras bredd och erfarenhet från olika platser tas tillvara. Kvinnorna 
beskriver att de fått börja om på nytt, att den erfarenhet de hade med sig från andra företag, eller 
andra bolag inom bolaget, inte räknas. Kvinnorna har anställts utifrån kompetensen de bär med sig, 
men när de väl kommit på plats har de inte kunnat använda den på samma sätt.  De anser att de har 
kompetens som inte tas tillvara och att synen på kompetens är för snävt definierad. De beskriver 
också en vardag där man inte riktigt vill lära från andra bolag inom koncernen, medans männen ser 
att deras erfarenheter från andra bolag kommit väl till pass. De här tankarna kommer inte upp hos de 
kvinnor som är kvar som chefer.  

Männen är en heterogen grupp, orsakerna är skilda till att man är där man är, varför man gått vidare. 
Ändå har de ett sammanhang i sitt nätverk, i det som kan ses som ett slags ”male sponsorship”, de är 
delaktiga i sammanhanget utan reflektion, det är en självklarhet.  

5.4 Manliga och kvinnliga organisationsstrukturer 
Vianen och Fisher (2002) visade i sin studie att kvinnor hade lägre ambitioner än män och större 
arbetslivs- och familjelivskonflikter, något som inte bekräftas i min studie. Den enda som lämnat en 
chefsroll pga. familjeorsaker är en man. Alla intervjuade beskriver någon form av konflikt mellan att 
få livet att gå ihop, men inget specifikt mönster för män eller kvinnor finns att se.  

Beskrivningen av en maskulin kultur med underförstådda normer och exkluderande nätverk stämmer 
dock på bolaget. Att männen beskriver hur de får vara med i nätverken samtidigt som kvinnorna 
beskriver ensamheten talar för detta. Därtill självständigheten, som återfinns som ett tema bland de 
kvinnor som lämnat rollen som chef, att man inte får vara med och lägga näsan i blöt utan ska klara 
sig själv tyder på detta. Kvinnorna som lämnat rollen som chef pratar om hur allting är så manligt i 
sitt upplägg. En feminin dimension finns i formen av samarbete inom organisationen, men då det 
samtidigt bara är männen som pratar om detta och kvinnorna talar om hur de inte får vara med, så 
lägger jag det i de manliga nätverken.  

Det glastak som beskrivs av Vianen och Fisher (2002) nämns också i intervjuerna, där det 
återkommer att det inte finns kvinnliga förebilder att se upp till, att bolaget inte har många kvinnor 
vare sig i ledningsgrupperna eller i topp 350, och att de ofta är ”en av tjugo”, dvs. en kvinna bland 
tjugo män.  

Powell (1993) visade att chefens roll associeras mer med maskulina värderingar, som t ex rationalitet, 
beslutsamhet, ambition, rätt kompetens, stark motivation och ett intresse av karriär. Dessa 
karakteristika återfinns även hos de kvinnor som intervjuats, men om de kvinnorna har haft 
preferenserna från början, eller anammat dem under resans gång går inte att uttyda. Arbetet är 
viktigt för alla i studien, fyller en viktig funktion, samtidigt som att vara chef inte är huvudmålet, utan 
man är chef för att man vill vara med och påverka. 

5.5 Olika argument för jämställdhet 
De åsikter som framkommer under intervjuerna blir intressanta i jämförelse med Alvesson och 
Billings (1999) modell, då argument tas från de olika ståndpunkterna i modellen, ibland även av 
samma person. Då den teoretiska grunden för argumenten inte alltid finns, kan detta vara orsaken till 
att det blir ”livsfarligt” att diskutera frågan om kvinnor och män i organisationen, man diskuterar inte 
utifrån samma kunskapsbas.  
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Alvesson och Billings (1999) modell kan även den sättas i ett perspektiv av ”push-pull” faktorer. Vilka 
av de fyra ståndpunkterna drar in respektive trycker ut kvinnor ur organisationer? 

- De lika möjligheternas ståndpunkt har ett starkt etiskt fokus på likheter. Därigenom anses att 
kvinnor idag diskrimineras, trycks ut ur organisationer. Skälen anges vara både sociala 
institutioner samt organisationernas praktik. De möjligheter till positiv särbehandling som 
finns idag diskuteras utifrån att de alltid innebär en viss risk att använda dem, både juridiskt, 
kompetensmässigt och det faktum att den som anställs ”pga.” sitt kön inte alltid får fullt 
förtroende. Men med denna ståndpunkt vill man dra in kvinnor i organisationen. PULL 

- Den meritokratiska ståndpunkten utgår helt och hållet från organisationens effektivitet, 
vilket borde vara den optimala möjligheten för alla, då den bortser från allt utom rätt 
kompetens och bidrag. Den utgår ifrån ett samhälle där alla har samma syn på kompetens 
och effektivitet. Det bör dock kunna konstateras att så inte är fallet. Kvinnorna i studien 
påpekar att det är en för snäv syn på kompetens och att det därmed blir negativt för dem. 
PUSH 

- Det särskilda bidragets ståndpunkt bygger på att kvinnor har annorlunda erfarenheter som 
ger nya möjligheter för organisationen. Genom denna ståndpunkt drar vi in kvinnor i 
organisationen, just pga. att de är kvinnor och för att de har en annan kompetens, eller en 
annan förpackning av kompetensen. PULL 

- De alternativa värdenas ståndpunkt drivs av dem som tycker att kvinnor inte vill gå den väg 
som krävs för att ta ett chefsjobb, att de har andra prioriteringar och därmed inte är att 
räkna med. Med denna ståndpunkt trycker vi bort kvinnor från organisationerna. PUSH 

Kvinnorna är väl insatta och engagerade i samt har åsikter om jämställdhet, kompetens och likvärda 
möjligheter, vilket jag tolkar in som att de håller sig i de lika möjligheternas eller meritokratins 
ståndpunkt . Männen ser mer ”speciella bidrag” när de pratar om kvinnornas bidrag i arbetet. Ingen 
av de intervjuade uttrycker något tydligt ställningstagande för de alternativa värdenas ståndpunkt. 

De kvinnor som lämnat rollen som chef har alla starka åsikter i frågor kring genus, jämställdhet och 
rollen som kvinnlig chef på bolaget. Det tog en stor del av intervjuerna, då det spontant kommer upp 
åsikter och när de börjar prata väller det ut engagemang i frågan. I båda grupperna kvinnor svarar 
kvinnorna på frågorna naturligt utifrån ett jämställdhetsperspektiv och kommenterar kring den 
manliga normen.  Detta återfinns inte ibland männen i samma utsträckning, de utvecklar sina tankar 
kring kvinnor och män i slutet när jag ber dem reflektera kring frågan. Därtill vågar de inte riktigt 
diskutera frågan, det är ”farligt”. Det finns ett infekterat skimmer över frågan, där jag anar en rädsla 
för att säga för mycket. 

Något som också blir tydligt i mina analyser är problemen med att veta sin egentliga ståndpunkt i 
frågan om jämställdhet. Alvesson Billings (1999) fyrfältare har fyra tydliga utgångspunkter man kan 
använda sig av. Flera av deltagarna blandar argument utifrån de fyra synsätten i modellen. Man vill 
behandlas lika samtidigt som man faktiskt är olika, fast man vill inte särbehandlas, men samtidigt vill 
man ha fler kvinnor i ledningsgrupper för man har olika bidrag, men alla ska ha samma rättigheter…  

5.6 Avslutande tankar 
Intressant att notera är den frikostighet med vilken alla intervjuade delat med sig av sina 
erfarenheter och tankar. Det visar på en vilja att diskutera frågorna, en generositet med åsikter och 
också en drivkraft att det ska bli bättre. Genom att skriva om frågorna kan vi göra det bättre.  



26 
 

Alla kvinnor har haft olika roller på olika platser inom organisationen. De ses som enstaka individer 
där alla har en speciell anledning till att de inte längre innehar en roll som chef på bolaget. Men 
samtidigt visar de i mina intervjuer ett tydligt mönster. Ett mönster av en grupp driftiga, duktiga, 
drivande och högt kompetenta kvinnor som har jobbat hårt för att driva förändring och utveckling 
mot något bättre, ofta med ett lite högre värde än bara resultat. Men där de som har lämnat bolaget 
har gjort det pga. vad jag identifierat som ”push”-faktorer. Varje kvinnas unika resa passar in i ett 
övergripande mönster. 

Vad gäller kombinationen arbetsliv och familjeliv kom inga stora konflikter upp. De intervjuade 
verkade ha hittat någon form av jämvikt som passade med nivån på chefsrollen. Endast en person 
hade lämnat sin tjänst som chef pga. familjeskäl, det var en man. Här kan också reflekteras över att 
denna fråga även gäller yngre män, vilket kan tolkas som att det inte bara är en fråga om kvinnor och 
män utan även över generationerna, där de yngre män som är chefer idag t ex tar ett större ansvar 
för att lämna och hämta barnen på dagis och skola.  

Grupputvecklingen är oerhört viktig, alla intervjuade pratar om vikten av att jobba ihop och driva 
frågor gemensamt. Att alla grupper får möjlighet till grupputveckling med vägledning kan vara en 
grundläggande nyckelfaktor för att nå resultat. Detta skulle också öka möjligheterna till att bygga 
nätverk där deltagare från båda könen medverkar.  

Vikten av chefens engagemang och stöttning blir tydlig i berättelserna, om vilken relation personerna 
har till sin chef och hur det påverkar deras möjligheter. En chef som coachar och bygger relationer 
med medarbetarna kan få dem att gå oerhört långt. Men en chef som inte står upp för dem och 
stöttar är något jag identifierar som en ”push”-faktor. Att identifiera människor med bra 
chefsegenskaper är fundamentalt viktigt för verksamheten. Där chefen inte är en duktig chef som 
man kan lita på och få en trygg relation med, där känner man sig heller inte trygg. Därför bör mycket 
kraft läggas på att få rätt personer som chefer, att ge dem stöd och utveckling i själva chefsrollen och 
också att våga ta krafttag där det inte fungerar. Män refererar till sina bra chefer. En kvinna säger att 
”chefen är nästan alltid en han som inte förstår”. 

Önskan om mer feedback och bristen på feedback återkommer i alla grupper. Det ligger i människans 
natur att vilja ha uppskattning. Detta tillsammans med att männen beskriver att man delar med sig 
till varandra, beskriver kvinnorna att man inte lär av varandra, ökar argumenten för att jobba med att 
aktivt stötta chefer i att återkoppla, öka dialogen och koppla in sina anställda i sina nätverk. En 
dörröppnare till chef.  

5.7 Förslag till vidare åtgärder 
Jag tror att en förutsättning för att våga ha en åsikt i frågan är att skapa utrymme för dialog kring 
ämnet män och kvinnor på arbetsplatsen och bygga kunskap om olika sätt att se på kvinnor och män 
i organisationer, t ex utifrån Alvesson och Billings (1999) fyrfältare. På något sätt skapa en plattform 
och kunskapsbas som gör att man kan förstå varandra i dialogen. Här finns olika sätt att bygga det på, 
en grund är det arbete som görs i utbildningen JGL – Jämställdhet Göra Lära, som utvecklats och ägs 
av Försvarshögskolan. Den bygger på en blandning av kunskap, reflektion och dialog kring ämnet 
jämställdhet. Mycket fokus läggs ofta på att stötta kvinnorna, men än mer fokus behöver läggas på 
att utbilda männen. Männen behöver få en grund för att kunna föra dialogen kring jämställdhet lika 
självklart som kvinnorna, utan att känna att de är ute på hal is, eller får en släng av den kollektiva 
mansskulden. 
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Även många funderingar kring organisationsstrukturen kan lösas med en dialog. Någon form av 
möjlighet till att förtydliga, få ställa frågor, diskutera och ifrågasätta. 

Slutligen ytterligare en dialog, den som hålls i medarbetarsamtalen. Vad gör man när man inte får 
den trygga relationen med sin chef? Vilka alternativa möjligheter finns till att göra sin röst hörd? 
Finns det någon annan väg än att byta jobb? Hur bygger bolaget sina skyddsnät för att behålla duktig 
kompetens som hamnat under en chef de inte får den stöttning de behöver av? Hur stöttar vi de 
chefer som behöver hjälp att vara en god chef? 
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7 Appendix 
 

Intervjuguide 

Bakgrund 

Kön, ålder, tid i organisationen, när lämnade, familjesituation, boende, pendling, utbildning. 

Företagskultur 

Vilken typ av stöd har cheferna fått under sin arbetstid på bolaget?  

Hur ser cheferna på sin arbetssituation och möjligheterna att göra ett bra jobb?  

Hur ser du på ”committment” till jobbet och företaget? 

Hur skulle du beskriva företagskulturen? 

Hur går det i linje med dina personliga värderingar?  

Beskriv hur du tillåtits driva och leda dig själv och din avdelning. 

Hur är du som ledare? 

Hur upplever andra dig som ledare?  

Ser du några skillnader i hur du mottas av din chef och av dina medarbetare? 

Karriärplanering 

Hur ser man på sin karriär och varför väljer man att gå vidare? 

Vad är viktigt i jobbet? 

Hur är det en del i din karriär? 

Hur tänker du kring karriär? 

Hur tänkte du när du tog jobbet? 

Hur har du planerat din karriär? 

Vilka förväntningar hade du? Hur var outcomen på förväntningarna? Uppfyllnadsgrad? 

Vad är framgång för dig? 

Hur ser du på din framgång? 

Motivation 

Vad motiverar dig att göra ett bra jobb?  

Vad få dig att gå till jobbet varje dag?  
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Vad driver din önskan att gå vidare? 

Vad var orsakerna till ditt val att gå vidare? 

Vad är viktigt för dig för att trivas på jobbet? Har du fått det? 

Vad är viktigt som ersättning för det jobb du gör? Har du fått det? 

Vilken typ av erkännande vill du ha? Har du fått det? Bekräftelse? 

Varför valde du det jobb du lämnade? (gäller dem som bytt tjänst)  

Varför valde du det nya jobbet? (gäller dem som bytt tjänst) 

Varför stannar du på det jobb du har? (gäller dem som ej bytt tjänst) 

Vad betyder jobbet för dig? 

Vad skulle behövt förändras för att de skulle stannat kvar?  

Bred ansats: Chef, arbetskamrater, motivation, jämställdhet, kultur,  

Vad är viktigt för dig med ditt arbete? 

Personligt 

Hur är jobbet en del i livet för dig? 

Hur gör du för att få arbete och privatliv att gå ihop? 

Avslutningsvis: 

Genus 

Hur ser du på skillnader mellan kvinnor som chefer och män som chefer på den här arbetsplatsen? 

Kan du reflektera på skillnader mellan könen? Studien har ett genusperspektiv. Avslutande tema, 
tankar kring detta?  

 


	FÃ¶rstasida Christine HÃ¤gglundhand
	Uppsats Christine HÃ¤gglund 2010-12-19_med sa
	1 Introduktion
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte med studien

	2 Metod
	2.1 Deltagare
	2.2 Urval
	2.3 Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt
	2.4 Dataanalys
	2.5 Frågeområden
	2.6 Forskningsetiska aspekter
	2.7 Tidplan

	3 Resultat
	3.1 Gemensamma teman i alla intervjuer
	3.2 Kvinnor som lämnat rollen som chef på bolaget
	3.3 Kvinnor kvar
	3.4 Män som lämnat rollen som chef

	4 Teori
	4.1 Avgångsorsaker och karriärvägar
	4.2 Motiverande faktorer
	4.3 Könssegregerad arbetsmarknad – Kvinnor och män i skilda positioner
	4.4 Manliga och kvinnliga organisationskulturer
	4.5 Olika argument för jämställdhet

	5 Analys och diskussion
	5.1 Avgångsorsaker och karriärvägar
	5.2 Motiverande faktorer
	5.3 Könssegregerad arbetsmarknad – Kvinnor och män i skilda positioner
	5.4 Manliga och kvinnliga organisationsstrukturer
	5.5 Olika argument för jämställdhet
	5.6 Avslutande tankar
	5.7 Förslag till vidare åtgärder

	6 Referenser
	7 Appendix


