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Abstract  
Syftet med vår uppsats är att beskriva, förstå och försöka förklara de erfarenheter och upplevelser 
som kvinnliga chefer har. Den valda frågeställningen lyder: “Hur uppfattar kvinnliga chefer sig själva i 
förhållande till sitt chefskap och sin egen väg dit?”. De avgränsningar som gjorts är att de kvinnliga 
cheferna arbetar i mansdominerade branscher inom den privata sektorn, eftersom det finns andra 
regler vad beträffar anställning inom den offentliga sektorn. Tidigare forskning behandlar ämnet 
kvinnligt chefskap, där begrepp som kultur och identitet tas upp, som sedan fortsätter hålla relevans 
för hela uppsatsen. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod med intervjuer på mellan 30-60 
minuter, där de kvinnliga cheferna fick berätta om sin väg till och upplevelser av chefskapet i 
mansdominerade branscher. Analysen av materialet skedde sedan genom en blandning mellan en 
narrativ och en tematisk analys, där teman och subteman för berättelserna valdes ut. I resultatet 
framkom att kvinnorna mött motstånd från både kvinnor och män, vilket kan kopplas till den kultur 
som finns både i företag och samhället i stort. Det framgick även att det skedde en identitetskonflikt 
mellan kvinnan som mamma och kvinnan som chef och att det kunde uppfattas som ett hinder för 
avancemang. Efter tolkning av tidigare forskning och vårt resultat kan vi dra slutsatsen att det finns 
en tendens att kvinnor själva blir sitt eget hinder, på grund av socialiseringen i samhället, vilket 
medför till bibehållande av “glastaket”.  
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Förord  
 
Vi vill innan uppsatsen börjar rikta ett varmt tack till alla ni kvinnor som deltagit i vår 
undersökning och delat med er av era upplevelser kring hur det är att vara kvinna och chef. 
Er medverkan har gjort det möjligt för oss att utföra vår undersökning och era berättelser 
har format hela vår uppsats. Vi vill även passa på att tacka våra kontaktpersoner som hjälp 
oss hitta dessa kvinnliga chefer.  
 
Ett extra tack riktas också till vår handledare Sören Augustinsson som hjälp oss på vägen, 
med både idéer och information. Han har i stunderna vi flutit iväg hjälp oss bli mer konkreta 
och få fram vad vi egentligen undersöker.  
 
Tack!  
 
Hanna Jönsson och Sara Lindberget  
Kristianstad 2018-03-13 
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1. Introduktion  
 
Trots tankar om att det är jämställt mellan könen på den svenska arbetsmarknaden, skriver 
Lundeteg (2017) i sin rapport att det fortfarande endast finns 21 procent kvinnor i 
börsbolagens ledningsgrupper. Dessutom kommer en jämn könsfördelning i 
ledningsgrupperna i svenskt näringsliv inte ske förrän år 2039. Enligt statistiska 
centralbyrån (2015) representeras kvinnliga chefer, inom mansdominerade branscher, med 
mellan 11-30 procent av det totala antalet chefer. Denna statistik intresserar oss då vi 
själva snart ska ut på arbetsmarknaden. Det pågår dessutom en samhällsdiskussion kring 
jämställdhet, framförallt med tanke på “metoo” kampanjen som pågått under hösten 2017. 
Med hjälp av “metoo”-strömmarna har fler företag fått tänka till kring den kultur som råder 
och hur den kan uppmuntra till, eller sätta stopp för, det bemötande många kvinnor 
upplever. Vår uppsats har dock inte huvudfokus på “metoo”-kampanjen, utan kommer 
framhäva hur kvinnliga chefer upplever sitt chefskap i mansdominerade branscher inom 
den privata sektorn. 
 
1.1 Syfte och frågeställning  
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva, förstå och försöka förklara de erfarenheter och 
upplevelser som kvinnor har som chefer. Mer specifikt vill vi se hur kvinnliga chefer i 
mansdominerade branscher inom den privata sektorn beskriver hur de blivit bemötta, vilka 
de upplever sig vara och vilka förväntningar de har på sig. Även hur deras relation till 
familjen är samt vilka uppoffringar de gjort. Syftet kan förenklas i följande frågeställning: 
 

Hur uppfattar kvinnliga chefer sig själva i förhållande till sitt chefskap och sin egen väg 
dit?  

 
1.2 Bakgrund  
 
Uppsatsen bygger på en undersökning gjord på 12 olika kvinnliga chefer, alltså kvinnor 
som antingen har, eller har haft, en befattning som innebär att de bär ansvar för någon typ 
av verksamhet, process eller personal. Vi valde mansdominerade branscher istället för 
både mans- och kvinnodominerade på grund av att de kvinnodominerade branscherna 
tenderar att vara i den offentliga sektorn. I den offentliga sektorn finns det andra regler 
beträffande anställning där det handlar om förtjänst och skicklighet, i enlighet med LOA 
(1994:260) 4§. På grund av detta har vi valt att endast studera företag inom den privata 
sektorn, dels för att det finns fler mansdominerade branscher, och dels för att 
rekryteringsprocessen är mer flexibel.  
 
1.3 Disposition  
 
Det inledande kapitlet innehåller introduktion som presenterar ämnet och leder till syftet och 
frågeställningen, en bakgrund som visar våra avgränsningar samt en disposition kring hur 
upplägget ser ut. I andra kapitlet redogör vi för tidigare forskning på området. I 
metodkapitlet argumenterar vi för en kvalitativ metod, samtidigt som metoden diskuteras, 
urval och genomförande förklaras, etiska ställningstagande tas upp och analysförfarande 
beskrivs. Det fjärde kapitlet innehåller det resultat som framkommit av intervjumaterialet 
och i det femte kapitlet för vi en diskussion kring det resultat vi anser är mest intressant att 
diskutera. Det sjätte och sista kapitlet innehåller en slutsats som håller relevans till 
uppsatsens syfte och frågeställning.  
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2. Tidigare forskning  
 
Kvinnligt och manligt är mer komplext än det vid första anblick verkar. Hur är det att vara en 
kvinnlig chef? Finns det skillnader mellan att vara en kvinna eller en man som chef? Och 
hur är det att vara mamma och chef samtidigt? I nedanstående kapitel kommer relevant 
forskning och tidigare teorier kring kvinnligt chefskap tas upp.  
 
2.1 Att vara kvinna och chef 
 
För kvinnor har den sociala förmågan varit viktig när det kommer till att klättra karriärstegen 
och ta på sig ett chefsansvar. Enligt Billings (2011) undersökning utmärkte sig chefer för att 
vara starka, aktiva, dominanta, driva saker framåt och fast beslutna om vad de ville göra. 
Dessa egenskaper har hos de kvinnliga cheferna lönat sig eftersom företag med kvinnor 
som chefer enligt Eagly (2007) går bättre än företag med män som chefer.Trots det vill fler 
arbetstagare ha en manlig chef, eftersom de inte känner sig redo för kvinnlig makt (Eagly, 
2007). Att arbetstagare vill ha manliga chefer kan bero på att företagsledningens kultur 
privilegierar män (Watts, 2009) eller att män historiskt sett värderats högre, vilket kan bero 
på att kvinnor inte är lika samarbetsvilliga som män är (Harari, 2016). Muhonen (2010) 
visar på att kvinnliga chefer tidigt lämnar sina chefspositioner, antingen självmant eller 
genom uppsägning. Detta leder till att de ses som mindre pålitliga till att besitta en 
chefsposition eftersom framtiden kring hur länge hon kommer sitta där är osäker.  
 

Morrison, White och Velsor (1987) grundade begreppet “glastak” för att förklara den 
strukturella barriären som hindrar kvinnor från att avancera och komma upp på de allra 
högsta positionerna. Enligt SOU 2015:50 råder det fortfarande ett glastak i många 
organisationer. De historiska och kulturella normer som råder i vårt samhälle gör att vi har 
mer eller mindre klara föreställningar om att det finns arbeten och karriärval som är 
förbundna med ett bestämt kön (Billing, 2006). Muhonen (1999) visade att många 
arbetstagare, speciellt i mansdominerade branscher inom den privata sektorn, förväntade 
sig att chefen i fråga skulle vara en man. SOU 2015:50 visar att dessa föreställningarna 
fortfarande förekommer i mansdominerade branscher. Alla dessa teorier kan vara svaret på 
varför kvinnor, trots liknande egenskaper, inte riktigt når lika långt som motsvarande män.  
 

Jämställdhet på arbetsplatserna kan delvis ses som en förutsättning eller bieffekt av en mer 
modern organisation, där historiska normer uppgraderas och kulturella normer förändras 
(Abrahamsson, 2014). Johansson och Abrahamsson (2018) visar att en lärande 
organisation, vilket vi anser att många moderna organisationer idag vill vara, kräver 
kommunikation och interaktion. Verktyg (som rekrytering, marknadsföring, kommunikation 
och deltagande) baseras på kompetens, och inte på könsförståelse eller struktur. I frågan 
om könsaspekten i utvärdering och valbeslut, vid bland annat rekrytering, så minskar 
betydelsen av kön om de ansvariga tidigare haft erfarenhet, eller blivit informerade om, 
framgångsrika kvinnor i mansdominerade branscher (Heilman, Martell & Simon, 1988, ref i 
Phillips & Imhoff, 1997).  
 

Kompetens snarare än könsförståelse och struktur, som Johansson och Abrahamsson 
(2018) tar upp, stämmer in på Haaland och Dales (2014) övergång från medarbetare till 
chef då den nya chefen, oavsett kön, måste förstå att det inte längre är de som ska utföra 
arbetsuppgifterna, utan endast leda medarbetarna såväl individuellt som kollektivt. En 
nybliven chef går ofta från att vara en specialist på sitt arbete till en generalist som behöver 
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kunna mycket för att få arbetet och grupperna att fungera. När en medarbetare blir chef är 
det dock inte säkert att det är det som personen från början strävat efter. Det finns 
nämligen indikationer på att steget till att bli ledare mer har skett genom tillfälligheter än 
något de eftersträvar. Rozijan (2018) visar på i en enkät, att 80 procent av respondenterna 
blev chefer av en tillfällighet. Vår tolkning är att det kan bli ännu svårare för medarbetare att 
byta identitet och bli chefer, eftersom det inte varit någonting de varit fast beslutna om.  

 
2.2 Att vara kvinna eller man som chef  
 
Manliga chefer, manligt ledarskap och makt inom företag har varit det som historiskt sett 
dominerar (Billing & Alvesson, 2000). Enligt Billings (2011) undersökning adopterade 
många kvinnor som sökte ledarroller en hårdare ledarstil, där kvinnorna själva försökt 
minska skillnaderna mellan dem och sina manliga kollegor genom att bete sig, som de 
anser är, manligt. Att kvinnliga chefer väljer att bete sig mer som män för att bli 
accepterade som chefer, skapar dock en identitetskonflikt som gör det svårt för dessa 
kvinnliga ledare att hitta en lämplig och effektiv ledarstil menar Eagly (2007). Detta 
eftersom många medarbetare föredrar mjukare egenskaper hos kvinnorna, samtidigt som 
de förväntar sig hårdare egenskaper av sina chefer.  
 
Evans, Edwards, Burmester, Evans, Halupka och May (2014), fann genom sin 
undersökning att kvinnor hade svårt att komma in i den manliga atmosfären på 
arbetsplatsen, där fördomar kring kvinnornas kommunikationsstil och engagemang 
förekom. Andersen och Hansson (2011) visar däremot genom sin undersökning att det inte 
finns några skillnader mellan ledande män och kvinnors beteende, utan att det istället fanns 
fler likheter när det kom till kvinnligt och manligt ledarskap. Undersökningen visade att både 
kvinnor och män som chefer hade förmåga att få arbetstagarna att känna tillhörighet och 
motivation. Detta är något som tidigare forskning, från Grant (1988), endast förenat med 
kvinnor som chefer. Om det upptäcks skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer beror 
det troligtvis mer på kulturen i organisationen de befinner sig i än vilket kön de tillhör 
(Andersen & Hansson, 2011). Detta stämmer överens med Hararis (2016) övertygelse om 
att skillnaderna mellan män och kvinnor är mer kulturella än biologiska.  
 
Vi definierar kultur såsom normer, värderingar och meningssystem i enlighet med 
Augustinsson, Ericsson och Rakas (2018) definition. Kulturen är ett givet förhållande för de 
människor som lever i den och märks tydligt först när någon går emot den. Normer är idéer, 
föreställningar och förväntningar kring det som kollektivet i en kultur anses vara normala i 
ett visst sammanhang. De värderingar som finns i en kultur står för den uppfattning 
människor i kulturen har angående i vilken grad någonting är bra eller dåligt. Kultur i form 
av meningssystem handlar bland annat om den kollektiva betydelsen av symboler, språk 
och handlingar.  
 
Kulturella könsskillnader separerar inte bara kvinnor och män, utan även mansdominerade 
och kvinnodominerade branscher. Augustinsson m.fl (2018) tar upp ett exempel gällande 
normbrytande på arbetsplatsen där normer och värderingar är kollektiva förgivettaganden. 
Istället för att på konferensen använda powerpoint, som alla andra, använder Hans en 
OH-projektor. Den kritik han får för sitt agerande är en effekt av kultur, där deltagarna 
försöker begripa varför Hans bryter mot det rådande norm- och värdesystemet. Den kritik 
kvinnliga chefer kan tänkas få i mansdominerade branscher beror således på den kultur 
som råder och de kollektivt förgivettagna normer och värderingar.  
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De föreställningar vi har om kvinnor och män på arbetsplatsen beror på historiska och 
kulturella normer och har ingenting med faktisk biologi att göra (Billing, 2006).  
De kvinnor som Feyerherm och Vick (2005) undersökte anser att mansdominerade 
företagskulturer är ett hinder för att kvinnor ska kunna utnyttja sina talanger inom företaget. 
Dessa kvinnor anser att könsdiskriminering är dold på grund av att den är så integrerad 
med företagets kulturella normer, trots att företagskulturer långsamt anpassas till fler 
kvinnor i alla nivåer inom arbetskraften. Karriärkvinnor som Muhonen (1999) undersökte, 
betraktade sig däremot som mer maskulina då de var mer emotionellt stabila, mer 
självständiga, mer bestämda samt hade högre självsäkerhet än de som de ansåg var 
feminina. Normer, värderingar och meningssystem är det som skapar kulturen på en 
arbetsplats (Augustinsson m.fl, 2018). I en mansdominerad bransch ser normerna, 
värderingarna och meningssystemen annorlunda ut jämfört med i kvinnodominerade 
branscher. Kvinnor och män socialiseras på ett sätt som separerar dem, vilket kan göra det 
svårt när kvinnliga chefer ska in i mansdominerade branscher, eftersom det blir en 
identitetskonflikt för de kvinnor som ser sig som mer feminina (Billing, 2006).  
 
Koenig, Eagly, Mitchell och Ristikari (2011) har genom sin undersökning på kvinnligt och 
manligt ledarskap visat att människor tidigare endast föreställde sig män med maskulint 
ledarskap som chefer. Nu för tiden ses dock de mjukare ledarstilarna som någonting 
positivt med ett kvinnligt chefskap, troligtvis för att fler kvinnor tillkommit på högre positioner 
och därför minskat stereotyper kring kvinnliga ledare i samhället. Det som Diehl (2014) 
kommit fram till kring varför det kan vara svårt för kvinnor att komma upp på högre 
positioner är de motgångar och hinder de får gå igenom, vilket har en negativ effekt på 
deras självkänsla, makt och förbindelser med andra. De hinder som finns för kvinnor att 
göra karriär är glastaket, då det förhindrar möjligheter att uppnå högre positioner på grund 
av kön (SOU:2015:50).  
 
Diehl (2014) har kommit fram till att kvinnliga chefer genom sina motgångar och hinder 
skapar sig en gemensam deltagaridentitet, som en positivt effekt. Haaland och Dale (2014) 
tar upp identitet som fenomen när medarbetare blir chefer. Den nya chefen river sig loss 
från den gamla identiteten, sedan börjar arbetet med att etablera en ny identitet som passar 
den nya chefspositionen. När cheferna sedan integreras i en ny grupp får de även ett mer 
stabilt fotfäste i en ny identitet. Dessa faser går alla nya chefer igenom, oavsett kön eller 
organisation. Alvesson (2001) menar att identitet är centralt i samband med företagskultur 
när det handlar om kontroll, driva på företagsspecifika uppsättningar av idéer samt sätt att 
får arbetsuppgifter gjorda.  

Carter (2014) menar att genusbeteenden och könsstereotyper beror på socialiseringen där 
maskulinitet eller femininitet kan utlösas av olika situationer och inte är specifikt för varken 
person, roll eller social identitet. Könsstereotyper bygger på internaliserade övertygelser om 
kön och lämpligt beteende hos de som besitter ett specifikt kön. Även om strukturella 
former, så som glastaket, kan förändras så upprätthålls könsmässigt beteende genom 
socialisation, gällande bland annat vad som uppfattas som kvinnligt och manligt. Carter 
(2014) anser att uppfattningar om kön är kraftfulla då kön påverkar de grundläggande 
reglerna som vi människor använder för att inrama interaktion, till exempel genom 
personer, roller, sociala sammanhang eller gruppidentiteter.  

 
2.3 Att vara kvinna, chef och mamma 
 
Enligt Watts (2009) missar många kvinnor chanser för karriärutveckling genom att ofta välja 
privatlivet framför arbetslivet. Phillips och Imhoff (1997) undersökning visar på att det är 

7 



 

viktigt för kvinnor som vill ta på sig högre roller i arbetslivet att ha stöd hemifrån där dennes 
partner kan ta lika stort, eller större ansvar för både hem och familj. Stoiko, Strough och 
Turiano (2016) visar däremot att det inte är någon skillnad mellan män och kvinnor 
gällande familjerollen och konflikter mellan privatliv och arbetsliv. Kvinnor i arbetslivet 
kopplade ihop personlig framgång (inre känsla av glädje och tillfredsställelse från nära 
kontakt med familj och vänner) med professionell framgång (bli värderad för sin involvering 
i verksamheter och inverkan på företagets resultat). Den inre känslan kvinnorna får av att 
spendera tid med familj och vänner som driver dem och uppmuntrar dem till att förnya sin 
känsla av syfte och drivkraft, är avgörande för deras framgång i yrkeslivet (Feyerherm & 
Vick, 2005). På grund av den upptäckten är det viktigt att alla kvinnor, chefer eller inte, får 
tid i från arbetet med familj eller vänner för att kunna finna den inre tillfredsställelsen som 
gör att de når framgång i sina yrkesval.  
 
Enligt SOU 2015:50 tar kvinnor i heterosexuella parrelationer ut flest vab-dagar. Detta kan 
bero på att män som tar ut vab på längre sikt har sämre löneutveckling än motsvarande 
kvinnor (Boye, 2015). Det kan vara en av anledningarna till att kvinnor, som Watts (2009) 
menar, oftare väljer privatlivet framför arbetslivet, då de inte förlorar lika mycket ekonomiskt 
på att sätta familjen först som män gör. Båda könen förlorar dock drygt 20 procent av sin 
inkomst när de är hemma och vabbar - och de föräldrar vars inkomst överstiger 
inkomsttaket i försäkringen förlorar ännu mer. Statistiken ser ut som den gör eftersom 
kvinnors frånvaro från arbetet i samband med föräldraledighet och vab är förväntad och 
därför inte utgör en stark signal om bristande engagemang för arbetsgivaren. När män, 
däremot, tar ut ett högt uttag av vab betraktas de besitta ett lågt engagemang (Boye, 2015), 
eftersom det är ett oväntat beteende för männen att ta ut vab enligt den rådande kulturen.  
 
När det kommer till att som karriärkvinna bli gravid kan de enligt Mäkelä (2009) antingen bli 
“accepterade” (då förhållandet till den närmsta chefen antingen förblir densamma eller 
utvecklas positivt) eller “avskedade” (då graviditeten har negativt inflytande på relationen till 
den närmsta chefen) av sina chefer när de berättar om graviditeten. Dessa kvinnor kunde 
antingen känna en diskurs i form av “likhet”, där de kunde diskutera familjeförhållanden och 
kön, eller diskursen “förväntan”, där de förstod ledarens roll i att vara ansvarig för 
resursutnyttjande och organisation. Att bli gravid kände karriärkvinnor medför extra arbete 
för sin närmsta chef (Mäkelä, 2009). Dessa upptäckter blir intressanta tillsammans med det 
som Watts (2009) upptäckter om att kvinnor väljer privatliv framför arbetsliv, eftersom trots 
att kvinnorna väljer privatlivet, ändå känner skuld för det extraarbete de lägger på sin 
arbetsgivare.  
 
2.4 Teoretisk sammanfattning  
 
Det vi kan se efter genomgång av tidigare forskning är att konsensus inte råder bland 
forskare. Här framkommer det att vissa menar på att anledningen till att få kvinnor besitter 
chefspositioner är på grund av att företagskulturer privilegierar manliga chefer. Samtidigt så 
menar forskare på att det finns en strukturell barriär så kallat “glastak” vilket gör att 
kvinnorna inte kan avancera. Andra forskare menar på att det inte handlar om kön utan mer 
om hur organisationen ser ut i dess kultur. Vidare kan vi genom tidigare forskning se att 
många kvinnor missar chanser att utveckla karriären på grund av familjeliv samt att de 
samtidigt känner att de sviker sina arbetsgivare när de väljer familjeliv före arbete. Andra 
menar dock att det inte finns någon skillnad mellan män och kvinnor och deras känslor inför 
familjeliv eller arbetsliv. Det statistiken visar är dock att män tappar mer i löneutveckling 
varje gång de är hemma för vård av sjukt barn, än vad kvinnor i motsvarande situation gör. 
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3. Metod  
 
I kommande avsnitt presenteras den metod vi valt att genomföra samt en diskussion av 
den valda metoden. Därefter presenterar vi vårt urval och hur vi valt att genomföra 
undersökningen. I slutet av avsnittet kommer en presentation av de etiska 
ställningstaganden vi gjort följt av en förklaring av den analys vi använt oss av.  
 
3.1 Metodval  
 
På grund av att syftet med studien är att få ökad kunskap om kvinnliga chefer i 
mansdominerade branscher och deras erfarenheter i såväl privatliv som i arbetsliv, anser vi 
att en kvalitativ undersökningsmetodik har lämpat sig bäst. Vi söker en fördjupad förståelse 
av de kvinnliga chefernas karriär, syn på bemötande, identitet, familjeliv, uppoffringar och 
stöd. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning på grund av att kvantitativa mätningar 
inte skulle kunna uppfylla det syfte vi har med uppsatsen eftersom de saknar faktorn med 
de mänskliga interaktionerna och fenomenen - vilka är just de som vi fokuserar på. På 
grund av vår frågeställning, “hur uppfattar kvinnliga chefer sig själva i förhållande till sitt 
chefskap och sin egen väg dit?”, kommer uppsatsen baseras på kvinnornas egna 
berättelser kring sina erfarenheter och sitt chefskap.  
 
Genom att genomföra intervjuer, istället för att exempelvis dela ut enkäter, kommer vi 
närmre individerna och får en djupare förståelse. Trots att en kvantitativ ansats med 
enkäter hade gett oss en bredare massa hade vi inte kunna bygga uppsatsen på kvinnors 
upplevelser, eftersom vi endast kan skapa oss en djupare förståelse för kvinnorna genom 
personlig kontakt. Vi vill inte heller generalisera resultatet och påstå att det stämmer för alla 
kvinnliga chefer i mansdominerade branscher. Det är vår bedömning att 12 
intervjupersoner räcker i vår typ av undersökning. Fördelen med att göra intervjuer är att 
det finns utrymme för följdfrågor samt att vi som intervjuare har lättare att se om 
intervjupersonen har uppfattat frågan så som vi velat framställa den.  
 
Vi ville att kvinnorna skulle få tala öppet om ämnet och hur chefskap i dag ser ut, trots detta 
ville vi inte att berättelserna skulle sväva iväg. På grund av den tankegången valde vi att 
genomföra semistrukturerade intervjuer för att uppfylla uppsatsen syfte och besvara 
frågeställning. Med hjälp av ett fåtal frågor försökte vi få kvinnorna att berätta om sådant 
som var relevanta för uppsatsen. De 12 kvinnor som deltog i intervjuerna har arbetat, eller 
arbetar fortfarande, som chefer inom mansdominerade branscher i den privata sektorn i 
södra Sverige. Intervjuerna pågick mellan 30-60 minuter beroende på hur mycket kvinnorna 
hade att berätta. 
 
3.2 Urval  
 
För att kunna uppfylla syftet med undersökningen samt svara på uppsatsens frågeställning 
valdes 12 kvinnliga chefer i mansdominerade branscher inom den privata sektorn ut. 
Majoriteten av kvinnorna är i dagsläget chefer medan en minoritet har gått vidare i 
yrkeslivet, men talade under intervjuerna om sina erfarenheter som chefer. Kvinnorna 
valdes till största del ut genom bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) där någon av oss 
antingen kände till intervjupersonerna eller hade kontakter som kände till dessa kvinnor.  
Ungefär en tredjedel av kvinnorna sökte vi dock upp genom internetsökningar och hittade 
därigenom deras mailadresser eller telefonnummer. Vi kontaktade dessa kvinnor som 
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uppfyllde våra kriterier då vi specifikt letat efter kvinnor som chefer i mansdominerade 
branscher inom den privata sektorn. Vi valde att intervjua chefer från olika organisationer 
för att få en mer övergripande bild över kvinnornas erfarenheter som inte är kopplade till ett 
specifikt företag. 
 
3.3 Genomförande  
 
Innan genomförande av intervjuerna gjorde vi en intervjuguide med tre huvudteman för 
intervjuerna, vilka var 1. erfarenheter, 2. rekryteringsprocess och 3. uppoffringar. Dessa 
huvudteman framkom efter vi gått igenom tidigare forskning och etablerad kunskap. När 
intervjuerna sedan var genomförda valde vi att ändra om temana för att få dem att passa 
empirin mer, temana ändrades till 1. att vara kvinna och chef (karriärutveckling och 
bemötande), 2. att vara kvinna eller man som chef (identitet och kultur) och 3. att vara 
kvinna, chef och mamma (familjeliv, uppoffringar och stöd). Vi anser att kvinnornas 
berättelser täckte dessa områden trots att intervjuguiden inte innehöll dem. Trots att alla 
intervjuerna var semistrukturerade, såg dialogen mellan oss som intervjuare och kvinnorna 
som intervjupersoner olika ut. En del samtal blev väldigt öppna där kvinnorna talade helt 
fritt kring erfarenheter och upplevelser, medan andra kvinnor behövde fler frågor för att 
öppna upp sig, vilket också ledde till att tiden på intervjuerna varierade.  
 
Överenskommelsen med intervjupersonerna skedde antingen via mail eller telefon efter vi 
förklarat vilka vi var och vad vårt syfte med både intervjuerna och uppsatsen var. Efter att 
ha fått klartecken från intervjupersonerna bestämdes gemensamt en tid för personligt möte 
där de semistrukturerade intervjuerna skulle ske. Alla intervjuerna skedde på 
intervjupersonernas respektive arbetsplats, i ett enskilt rum. Intervjuerna spelades även in 
efter godkännande från intervjupersonerna. Om vi hade ytterligare frågor eller om 
kvinnorna kände att de ville tillägga någonting så bestämde vi att vi skulle höra av oss. Vi 
hörde i ett senare skede av oss till en av intervjupersonerna via mail för att förtydliga en av 
de saker hon pratat om under intervjun och fick svar direkt där frågan besvarades.  
 
3.4 Etiska ställningstaganden 
 
Vår studie har förhållit sig till de fyra etiska principerna som ska följas inom svensk 
forskning (Bryman, 2011). Forskare ska enligt informationskravet informera 
kontaktpersoner, företag och intervjupersoner om syftet med studien och klargöra för 
deltagarna att samarbetet forskare och deltagare emellan kan avslutas när det så önskas. 
Enligt samtyckeskravet har deltagarna i studien rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. Forskare ska enligt konfidentialitetskravet se till att alla uppgifter kring 
deltagarna inte ska kunna kommas åt av obehöriga, då dessa är sekretessbelagda. Den 
sista principen är nyttjandekravet som innebär att forskarna i fråga endast får använda 
materialet de får in till studien för det avsedda och godkända ändamålet (Bryman, 2011).  
 
3.5 Analysförfarande  
 
Vi har inte valt att använda endast en analysmetod för att analysera vårt intervjumaterial, 
utan vår analys är en blandning av två analysmetoder, en narrativ och en tematisk sådan. 
Detta för att intervjupersonerna fick berätta sina historier men att vi ställde frågor för att lyfta 
fram vissa specifika händelser, vilket enligt Miller (2000, ref i Bryman, 2011) går emot den 
renodlade narrativa analysmetoden. Analysen av materialet startade egentligen direkt efter 
intervjuerna var färdiga då vi på hemvägen diskuterade det som hade sagts, vad som var 
extra intressant, vad vi trodde skulle bli användbart i uppsatsen och vad av materialet som 
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skulle kunna bidra till att besvara vår frågeställning. Den första delen av analysen skedde 
därmed omedvetet eftersom vi inte tänkte att det var en del av den kommande analysen, 
men som gjorde att vi fokuserade på de delar vi i stunden fann intressanta, och de tankar 
som skapades dök vi sedan djupare i eller släppte helt. 
 
Varje intervju transkriberades av oss och när vi sedan skulle analysera materialet vidare 
valde vi att dela in olika kategorier i olika färger, något som kan syfta på en tematisk analys 
enligt Bryman (2011). De olika färgerna representerar de olika temana, vilka tas upp i 
resultat-, och diskussionsdelen, att vara kvinna och chef, att vara kvinna eller man som 
chef och att vara kvinna, chef och mamma. Därefter delades de olika färgerna in i 
subteman såsom karriärutveckling, bemötande, identitet, kultur, familjeliv, uppoffringar och 
stöd. Anledningen till att vi valde att dela in berättelserna i olika färger är för att det gjorde 
det enklare för oss att ta ut delar av berättelserna som relaterade till samma sak och hålla 
delarna separat, trots att de alla relaterar till varandra.  
 
3.6 Metoddiskussion  
 
Undersökningen bygger på berättelser från kvinnliga chefer som vi som intervjuare fått in 
genom semistrukturerade intervjuer på en tid mellan 30-60 minuter. Det som kan bli 
problematiskt enligt Alvesson (2011) är att intervjupersonernas identitetsarbete kan göra att 
chefernas berättelser ändras för att framställa sig på ett visst sätt och kanske därför inte 
berättar hela sanningen. Det kan också vara så att de frågor vi ställde fick cheferna i fråga 
att svara så sådant de tidigare inte tänkt berätta för oss. På så sätt kan berättelserna 
förändrats för att passa den agenda vi hade med intervjumaterialet. För att undvika detta 
har vi försökt att ställa öppna frågor som har med intervjupersonens berättelse att göra, för 
att inte avbryta eller byta riktning.  
 
Den utvalda gruppen kan också bli problematiskt eftersom vi i efterhand märkt att cheferna 
är väldigt lika varandra. De är inte bara lika i bemärkelse att alla arbetar i mansdominerade 
branscher inom den privata sektorn, utan även att deras väg till chefskapet varit liknande. 
Vi anser dock inte att detta medför något problem, eftersom vi tidigare inte kände igen 
deras vägar samt att tanken med uppsatsen är att lyfta deras individuella historier. Det kan 
snarare bli intressant med tanke på att valet skett slumpmässigt och kvinnorna ändå liknar 
varandra. Tiden för intervjuerna har enligt oss varit det största problem då vi ansåg att de 
intervjuer som endast blev 30 minuter var något korta. Det var dock kvinnorna själva som 
kände att de inte hade mer att berätta om ämnet som avgjorde hur långa intervjuerna blev, 
vilket vi inte alltid kunde styra över.  
 
När det kommer till metodvalet så hade vi kunnat göra en kvantitativ undersökning med 
enkäter för att nå ut till fler och ha flera olika “berättelser” och på så sätt göra jämförelser 
och skapa mer generella svar utifrån kvinnliga chefer. Men syftet med undersökningen var 
inte jämförelse kvinnorna emellan och syftet med uppsatsen är inte att leverera generella 
svar på hur det är att vara kvinna och chef i mansdominerade branscher. Vi vill genom den 
metod vi valt lyfta intervjupersonernas berättelse och fokusera på de enskilda individernas 
upplevelser. Om vi genomfört en kvantitativ undersökning hade inte kvinnornas 
erfarenheter framkommit i samma utsträckning,  då vi håller med Bryman (2011) om att det 
är svårt att inte styra in intervjupersonerna i en viss riktning med enkätfrågorna, och på så 
sätt missa intressant information.  
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4. Resultat 
 
Denna del innehåller resultatet från de 12 intervjuer vi genomförde. Resultatet kommer 
delas in i tre delar, att vara kvinna och chef, att vara kvinna eller man som chef och att vara 
kvinna, chef och mamma. Inom dessa delar har underrubrikerna karriärutveckling, 
bemötande, identitet, kultur, familjeliv, uppoffringar och stöd valts ut för att lyfta fram de 
som vi anser är de mest centrala. Dessa delarna har kommit fram utifrån den insamlade 
empirin. Dessutom har vi valt att presentera vissa citat från intervjupersonerna för att 
förstärka texten. Dessa citat har valts ut genom ett urval från vår sida där de citat som är 
med är de som vi anser bäst beskriver det vi fått fram genom att analysera 
intervjumaterialet.  
 
4.1 Att vara kvinna och chef  
 
4.1.1 Karriärutveckling  
 
De intervjuade cheferna berättade om sina respektive karriärvägar och hur de hamnade på 
de chefspositioner de har idag, eller hamnade på de chefspositioner de nu gått vidare från. 
Kvinnorna hade utbildningar på högskolor och universitet, en av dem både från Sverige och 
utomlands för att få möjlighet att samtidigt lära sig ett nytt språk.Trots att kvinnorna hamnat 
inom mansdominerade branscher så hade de innan de började studera, exempelvis till 
ekonom eller civilingenjör, drömmar om att bli någonting annat, som oftast förknippas med 
kvinnodominerade branscher, såsom sjuksköterska, förskollärare och socialarbetare. Men 
när kvinnorna testade på yrkena kände de att det inte var någonting för dem och valde 
istället att gå en annan akademisk väg. En av kvinnorna var dock utan en formell utbildning, 
endast med ett diplom från högstadiet som grund. Trots detta lyckades hon arbeta sig upp i 
företaget och har idag en chefsroll. En annan kvinna skapade sig kompetens genom 
utbildning från arbetsplatsen.  
 

Började med fyra års gymnasium, arbetade sedan lite. Började sedan arbeta på [...] 
och fick därigenom en tvåårig utbildning [inom industri] där de satsade på tjejer.  

 
Efter avslutad utbildning började kvinnorna arbeta. En del började på en lägre nivå och blev 
chefer först senare i arbetslivet medan andra fick en ledarroll, eller till och med chefsroll, 
tidigt i karriären. Kvinnorna sökte sig inte aktivt till chefsroller utan de tilldelades dessa roller 
då deras närmsta chefer tyckte det skulle passa dem. Att inte aktivt söka rollen som chef 
utan bli tillfrågad fungerade som ett förtroendeuppdrag för en del av kvinnorna. En av 
kvinnorna förklarade att hon tog första chefsjobbet utan någon tveksamhet, eftersom det 
endast kändes spännande att en så högt uppsatt chef på arbetsplatsen hade valt ut just 
henne. En annan kvinna kände tveksamhet till att ta på sig chefsjobbet eftersom hon 
tvivlade på sin egen förmåga.  
 
En del av kvinnorna har varit chefer länge för samma företag, medan andra har haft många 
olika chefsjobb på kort tid och planerar snart att gå vidare till nästa. Gemensamt för alla är 
dock att de trivs väldigt bra i sin roll som chef och gärna fortsätter ett tag till. En av 
kvinnorna såg sig själv vara kvar på samma arbetsplats resten av sitt yrkeslivs. En annan 
reflekterar över sin chefsposition och känner att hon kanske mer för sin egen skull borde 
lämna chefsrollen och göra någonting annat innan hon går i pension.  
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4.1.2 Bemötande  
 
Cheferna tog upp bemötandet från omgivningen och hur det är att vara kvinna och chef 
inom en mansdominerad bransch i dagens samhälle. Det som framkom var att flera av 
kvinnorna någon gång mött motstånd på grund av sitt kön. Det har exempelvis handlat om 
att de som kvinnor känt att de varit tvungna att bevisa sig lite mer, att stå på sig lite mer 
samt att vara tuffare än vad män behöver. En av intervjupersonerna berättade att hon 
kände att hon fått sin tuffhet testad av männen på arbetsplatsen, för att se om hon skulle 
visa någon tveksamhet och eventuellt sluta. Men även om det var en majoritet som 
berättade att de någon gång upplevt motstånd, menade några att även om de befunnit sig 
på chefsposition inom en mansdominerad bransch, inte upplevt motstånd relaterat till just 
könet. En del av kvinnorna upplever sig dock haft en fördel snarare än nackdel på grund av 
sitt kön. Detta på grund av att de som kvinnor synliggjorts på ett annat sätt, med tanke på 
att de varit få stycken, något som gjort att folk lagt märke till dem.  
 

Jag kan inte säga att det vatt nåt negativt det är väl snarare så att alla har vetat vilka 
vi varit för vi har varit ganska få kvinnor [...] och då har de flesta vetat vilka vi har 
varit nä så jag har aldrig upplevt det som nåt negativt. 

 
Men eftersom det finns så få kvinnor i ledande ställning, poängterade några att det flera 
gånger funnits en rivalitet dem emellan på arbetsplatsen. Detta eftersom de varit färre än 
männen i antal i ledande position, något som gjort att vissa av intervjupersonerna upplever 
motståndet från kvinnorna värre än det som de mött från män. De menar att kvinnor inte 
alltid är solidariska mot varandra och gärna går bakom ryggen för att framhäva sig själva. 
 
Det framkom att några av kvinnorna bemött motståndet genom att varit kaxiga tillbaka just 
för att bevisa sig tuffa. En av intervjupersonerna berättade att hon bara nonchalerat och 
tänkt att det är synd om dem som ger motståndet och att det inte vart värt hennes tid. Men 
på samma sätt som de flesta visat sig tuffa och gett tillbaka med samma mynt, framkom 
även att en del av kvinnorna bara accepterat det eftersom det inte var något 
uppseendeväckande i samhällets ögon. En del menar att de vågat stå på sig mer i takt med 
ålder och yrkeserfarenhet. Ålder och erfarenhet ledde till att självsäkerheten ökade samt att 
man kunde stå för sina värderingar. 
 

Det kommer ju lite med åldern, tror jag, det är inte lätt när man är yngre och kanske 
våga säga ifrån eller jag tror det är jättesvårt men där är det otroligt viktigt det som 
händer just nu att man går ut och talar om att det är okej och säg till det är okej att 
eskalera uppåt när nånting händer det har ju varit så otroligt accepterat tillbaka i 
tiden 

 
Som även framkommer i avsnitt 4.2.2, upplevde några av kvinnorna att de beter sig eller 
tänker, vad de menar på är mer manligt. Detta för att de haft mer “tuffa” värden genom att 
vara raka och tydliga, något som gjort att de haft lättare att kommunicera med män vilket i 
sin tur lett till att de inte upplevt eller lagt märke till motståndet. Vidare menar en del av 
kvinnorna att det största motståndet många gånger varit dem själva, att de nöjt sig med 
mindre, tvekat på sina egna förmågor samt ifrågasatt sin egen kompetens vad gäller 
möjligheten att klara av uppdraget över huvud taget. En av intervjupersonerna ansåg att det 
fortfarande finns ett glastak vilket stoppar kvinnorna, att det finns vissa “dolda” kulturer i 
både företag och samhälle som fortfarande behöver förändras för att underlätta för kvinnor i 
arbetslivet.  
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4.2 Att vara kvinna eller man som chef  
 
4.2.1 Identitet 
 
En av cheferna vi intervjuat har upplevt att hon beter sig mer manligt än många andra 
kvinnor, då hon är rak och tydlig. Hon menade att hon anpassat sin jargong till de män 
som arbetar på samma arbetsplats. De har varit raka och sagt vad de menat och inte 
lindat in påståenden i varandra eller gått bakom ryggen på andra medarbetare. De har 
haft mer “tuffa” värden än vad som vanligtvis ses som mer kvinnliga, de “mjuka” värdena, 
vilket hon menade var orsaken till att hon klarat av att vara kvinna och chef i en 
mansdominerad bransch samt blivit accepterad där. En kvinna menade på att hon inte 
blivit socialiserad att tänka “manligt” utan att hon från tidigt ålder valt bort sådant som är 
“kvinnligt” och istället haft en annorlunda dragning jämfört med andra tjejer i hennes ålder. 
En annan kvinna ansåg dock att hon blivit uppfostrad att säga vad hon tycker och tro på 
att hon kan allt, vilket hon tyckte många kvinnor inte har med sig hemifrån. Hon ansåg 
istället att de socialiserade till att förminska sig själva och inte säga vad de tycker.  
 
En av kvinnorna talade om sin företagsidentitet och menar på att den ser annorlunda ut 
jämfört med andra, då hon blev VD på företaget på grund av att det var familjeägt. Hennes 
roll som chef var given redan från början och hon visste vad hon skulle få, samtidigt som 
medarbetarna förstod hennes uppdrag och respekterade hennes auktoritet. En kvinna 
reflekterade över företagsidentitet när hon fått barn och männen hon var chef över skulle 
komma och hälsa på barnet, hon blev rörd över hur gulliga dessa “machomän” var mot 
barnet, och kom senare på att det inte är konstigt, eftersom de själva har barn och 
barnbarn. Att deras identitet på arbetet skulle skilja sig från deras identitet hemma hade 
hon inte tidigare tänkt på.  
 
Kvinnor behöver inte klara av allt till perfektion, menade en av kvinnorna. Hon förklarade att 
kvinnor oftast känner att de behöver vara bäst på allt. Många kvinnor känner stor press 
både i hemmet och på arbetsplatsen som ett gensvar till duktig flicka syndromet. Att våga 
göra fel i chefsrollen menade kvinnan skapar en mänsklighet på arbetsplatsen som gör att 
även medarbetarna vågar ha fel, och därmed också testa nya saker. Vidare förklarade hon 
att det finns en krock när det kommer till identitet mellan att vara mamma och chef, 
eftersom hennes syn är att mammor ofta vill vara hemma mycket och arbeta kortare dagar, 
medan chefer förväntas vara på jobbet från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Genom 
att som kvinna och chef vara på jobbet utöver ordinarie arbetstid menar hon leder till stress 
hos de kvinnliga medarbetarna med barn hemma som känner att de också måste jobba 
övertid.  
 

Kvinnor känner att man måste till varje pris vara bäst på allt, det behöver man inte 
vara man behöver inte vara helt perfekt som mamma och rulla alla köttbullar precis 
själv och man behöver inte vara helt perfekt som chef heller, tvärtom 

 
De kvinnliga cheferna hade skapat egna förebilder genom olika egenskaper och 
hanteringssätt. De hade nämligen tagit bra bitar av sina egna chefer och applicerat på sig 
själva, samtidigt som de insett hur man inte ska bete sig utifrån sina egna erfarenheter. I 
dessa fall har det inte spelat någon roll om förebilden i fråga varit man eller kvinna, 
eftersom det endast är ledaraspekten som tagits hänsyn till. Vissa kvinnor har dock haft 
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specifika kvinnor som förebilder som de sett upp till på grund av att de kunnat se 
gemensamma nämnare och känt en viss tillhörighet med dessa. 
 
4.2.2 Kultur  
 
Vad beträffar kultur har många av kvinnorna berättelser som syftar till just den 
mansdominerade branschen och den kultur som finns på arbetsplatsen. En av kvinnorna 
beskrev branschen som konservativ där förändringar sällan sker. Trots detta hade hon som 
kvinna och chef inte haft några problem att komma in i företaget och bli en del av kulturen. 
Hon förklarade att hon tror att anledningen till det är att hon arbetat mer med den 
administrativa delen av företaget och inte de mer tunga och tekniska, vilket hon menade 
kan ha varit en faktor till att hon som chef direkt blev accepterad av de manliga 
medarbetarna.  
 
En av kvinnorna hade upplevt det motsatta när hon slängdes in ett företag utan vetskap om 
dess kultur och sociala regler. Denna kvinna fick inte heller hjälp av någon på arbetsplatsen 
med att komma in i företagskulturen. Hon valde att stanna kvar trots motgångar, då hon 
ville bevisa att hon klarade av chefskapet. När hon sedan fick en kvinnlig coach som kunde 
lära henne de sociala reglerna kom hon bättre in i företaget. Hon fick lära sig hur hon skulle 
kommunicera med männen och passa in i kulturen, hur hon kunde göra det hon redan 
gjorde fast på ett annat sätt. Citatet nedan syftar till när kvinnan i fråga för första gången 
skulle hålla en presentation för de manliga medarbetarna, där hon använt sig av företagets 
process vid presentation som hon fått av sin närmsta chef.  
 

[...] sen presenterade jag enligt den [processen] och då tyckte de: -Varför gör du det 
så krångligt för dig? -Jamen det står ju här -Nej men det brukar vi inte använda [...] 

 
En av intervjupersonerna var med och ändrade kulturen på det företag hon var chef i. Hon 
meddelade att hon skulle vara föräldraledig varannan fredag vilket gjorde att hennes 
manliga medarbetare undrade hur de skulle kunna klara sig utan henne. Medarbetarna 
berättade när hon slutade chefstjänsten att det blivit mer medmänskligt på avdelningen 
eftersom de fått in fler mjuka värden i “macho-världen”, att det är tillåtet att vara hemma 
med barnen och ta mer ansvar för familjesituationen. Samma kvinna menade att det är 
viktigt att nya generationer kommer in på arbetsplatser och i sin tur förnyar kulturen och inte 
skolas in i den gamla.  
 

[...] kommer det in, jag skulle säga en ung grabb, då kanske i det här sällskapet då 
[machomän], då blir ju han skolad i det då va  
 

En av kvinnorna pratade om föräldraledighet och hur den påverkas av samhällskulturen, 
där äldre män nästan aldrig var pappalediga. Hon menade att det skett ett stort skifte vad 
gällande kultur under hennes tid där männen kommer i fatt kvinnorna i fråga om barn och 
hushåll, samtidigt som kvinnor kommer ifatt männen i chefsbefattningar. En annan kvinna 
menade dock att det fortfarande förväntas att kvinnor ska vara hemma med barnen, och att 
det då är viktigt att få stöd från chefer och medarbetare om kvinnor på arbetsplatser 
bestämmer sig för att skaffa familj. Ingen av kvinnorna har upplevt sig blivit illa bemötta på 
grund av graviditet under sin chefsbefattning, men en kvinna beskriver att hon var så uppe i 
arbetet att hon nästan glömde bort att hon var gravid. Hon fokuserade mer på arbetslivet 
och på att hon skulle klara av det nya arbetet som chef så hon stötte bort tankarna på 
graviditeten och den nya familjesituationen.  
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4.3 Att vara kvinna, chef och mamma  
 
4.3.1 Familjeliv  
 
Samtliga kvinnor var föräldrar och hade pusslat ihop chefskapet med familjeliv på olika sätt. 
När kvinnorna tillsattes på chefspositionerna var många redan småbarnsmammor medan 
andra väntade sitt första eller andra barn. En del av kvinnorna uppgav att de kände en 
nervositet över graviditeten då de inte ville svika sin arbetsgivare genom sin kommande 
ledighet. Detta hade lett till att de blivit känslosamma och oroliga över sitt arbete. Kvinnorna 
uppgav dock att detta var deras egna tankar även om arbetsgivaren hade bemött deras 
graviditet positivt. Mammaledigheten varierade, en av kvinnorna var hemma i två år medan 
en annan endast hade möjlighet att vara hemma i några månader. Några av kvinnorna 
valde att gå tillbaka och arbeta 100% efter mammaledigheten, medan andra uppgav att de 
under barnets första år valt att arbeta deltid.  
 
Några av kvinnorna upplevde svårigheter att “rodda” med chefskapet och livet som 
småbarnsförälder samtidigt. Det hade underlättat ifall chefskapet kommit under en annan 
period i livet, när barnen var större. En av kvinnorna beskrev att hon egentligen hade 
önskemål om en längre föräldraledighet, men att hon i och med chefskapet kände sig 
tvungen att återvända till arbetet, vilket hon såg som en stor sorg. En annan kvinna hade 
önskat sig vara mer närvarande när barnen under barnens yngre år, då hon förklarade att 
hon har dåligt samvete över att arbetet tog över under ett av barnets första levnadsår, vilket 
resulterade i att hon inte minns familjelivet under den perioden. Vidare menade hon på att 
det ofta förutsätts att man som kvinna skulle ta det största ansvaret hemma, men att hon 
och hennes man delade det mer jämbördigt och att familjesituationen löstes genom att 
lägga planeringar och att det fanns andra i ens närhet som kunde hjälpa till.  
 

Kvinnor har en tendens att ställa större krav på oss utifrån det att ofta så vilar ett 
ganska stort ansvar över familj och hem och sånt på oss kvinnor asså där med 
asså det är dubbelarbete [...] 

 
4.3.2 Uppoffringar  
 
Samtliga kvinnor berättade att de på ett eller annat sätt gjort uppoffringar i och med sitt 
chefskap. De som framkom genom intervjuerna var att kvinnorna prioriterade familjen först, 
arbetet sen och fritidsaktiviteter sist. De upplevde det svårt att kombinera alla tre och därför 
fått lägga de egna intressena på hyllan för att kunna prioritera familj och arbete. En del av 
kvinnorna tog upp fritidsaktiviteterna igen när barnen blivit äldre och mer självständiga.  
 

Under hela barnens uppväxttid så hade jag ju två prioriteringar och det var ju barnen 
och mitt jobb va eh jag la ju undan mina egna intressen helt och hållet […] som jag 
tog upp sen när mina barn var vuxna och klarade sig helt självständigt va men asså 
skulle jag överleva och få till det på ett bra sätt [...] 

 
Trots att familjelivet prioriterade högst så var det där kvinnorna fick uppoffra mest, som att 
till exempel inte vårda sjukt barn eller ta med dem till tandläkaren. Några av kvinnorna 
kunde nu i efterhand reflektera över att de kanske missat vissa saker under sina barns 
uppväxt eller att de inte känt sig mentalt närvarande alla gånger. Här framgick känslan av 
att känna skuld och en av kvinnorna uppgav att om hon gjort om samma resa, hade hon 
agerat annorlunda. Hon förklarade att småbarnsåren snabbt går över och att det inte går att 
få tillbaka de åren.  
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Även om kvinnorna berättade att de gjort uppoffringar vad beträffar sin fritid, menade de på 
att dessa var frivilliga och inte kunde betraktas som specifika uppoffringar. Här beskrev en 
kvinna att så länge hon kände glädje över sitt arbete och trivdes på sin arbetsplats, var det 
svårt att se uppoffringar vad gäller fritidsaktiviteter som något negativt. Några kvinnor 
ansåg även att vissa uppoffringar inte nödvändigtvis hade med deras chefsjobb att göra, 
utan snarare om hur de var som personer, då de ansåg sig ha hög arbetsmoral.  
 

[...]men jag ser inte det som en uppoffring för jag tycker det viktiga, det är ju inte så 
att jag mår dåligt på söndags kvällen för jag ska gå till jobbet på måndag utan jag 
ser nästan fram emot det för jag trivs så bra [...] 

 
4.3.3 Stöd  
 
I chefernas fall har det varit väldigt betydande att ha en stöttande partner som hjälper till 
hemma med barn och hushåll. En av kvinnorna, som inte hade barn när hon hamnade på 
sin chefsposition, berättade att hon och hennes man redan innan hon blev gravid hade 
bestämt att han skulle ta merparten av föräldraledigheten och att hon endast skulle vara 
hemma i några månader. En annan kvinna hade både sina föräldrar och sin man som var 
hemma och passade deras barn medan hon tidigt gick tillbaka till arbetet. En av kvinnorna 
förklarade att ett chefsjobb för henne hade varit en omöjlighet om hon inte hade haft stöd 
hemifrån i form av en partner att dela ansvaret med. För vissa kvinnor har de varit den i 
parrelationen som velat göra karriär. Dessa uttryckte specifikt att deras resa förmodligen 
inte varit möjlig om deras partner också hade varit karriärmänniska. Men för en kvinna hade 
både hon och hennes man varit karriärinriktade under småbarnsåren och ändå fått det att 
fungera. 
 

Då när [andra barnet] var fött också och både jag och min man började jobba igen 
så hade vi barnflicka till att börja med  

 
Många av de kvinnliga chefernas partners arbetade även de på mansdominerade 
arbetsplatser där det inte ingick i företagskulturen att männen var hemma och tog hand om 
barnen. För vissa av kvinnorna kändes det jobbigt, eftersom de visste att deras partner fick 
utstå kommentarer och gliringar på arbetsplatsen. En kvinna beskrev att hennes manliga 
arbetskamrater hade tyckt det var fantastiskt att hon kunde stanna kvar på arbetsplatsen 
medan hennes man var hemma med barnen. Hennes mans manliga arbetskamrater hade 
dock inte tyckt det var en lika bra idé att han var föräldraledig. Kvinnan i fråga uttryckte att 
den kultur som råder i mansdominerade branscher visar på att det fortfarande finns 
stereotypa föreställningar om att det är kvinnor som ska vara hemma med barn, medan 
männen går till arbetet.  
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5. Diskussion  
 
I diskussionsdelen tar vi upp de delar av resultatet vi anser är av intresse. Vi kommer 
diskutera resultatet och använda den tidigare forskningen som hjälpmedel att förstå det 
som framkommit genom intervjuerna och undersökningen. Identitet och kultur är två 
begrepp som diskuteras separat, men som trots detta, genomsyrar diskussionen i sin 
helhet och för förståelsen framåt.  
 
5.1 Att vara kvinna och chef  - karriärutveckling och bemötande  
 
En del av de kvinnliga cheferna berättade att de inte tänkt fortsätta sin chefskarriär ända 
fram till pensionen. De såg sig själva göra någonting annat i slutet av sitt yrkesliv. Muhonen 
(2010) menar på att kvinnor tidigare än män lämnar sina chefspositioner och därför ses 
som mindre pålitliga eftersom det är osäkert hur länge dessa kvinnor ska stanna. I och med 
det menar Muhonen (2010) att kvinnor har det svårare att få chefspositioner. Ingen av de 
kvinnliga cheferna vi intervjuat beskriver dock en svårighet med att få en chefsposition, 
eftersom samtliga blivit tillfrågade. Att bli tillfrågad har visat sig vara vanligare än att aktivt 
söka chefspositioner (Rozijan, 2018). Könsaspekten i just valbeslut vid rekrytering minskar 
om de ansvariga haft tidigare erfarenheter när det kommer till framgångsrika kvinnor 
(Heilman m.fl, 1988, ref i Phillips & Imhoff, 1997). Det kan vara så att organisationen ser 
kvinnor som mindre pålitliga och därför är mer försiktiga nästa gång de rekryterar en kvinna 
som chef, men det kan också vara så att de kvinnliga cheferna har lämnat ett avtryck hos 
organisationen som gör att de blir mer benägna att anställa en kvinna. Eftersom det 
sistnämnda leder till fler kvinnor på chefspositioner, eller på högre befattningar i arbetslivet, 
är det kanske positivt att de kvinnliga cheferna inte stannar allt för länge på en och samma 
arbetsplats. För om kvinnor lämnar positiva avtryck i flera olika organisationer kommer 
kanske alla dessa bli mer benägna att anställa fler kvinnor.  
 
Watts (2009) menar på att en av anledningarna som gör att kvinnor väljer att avsluta sina 
chefspositioner tidigare än män kan vara för att de upplever utmaningar som inte deras 
manliga kollegorna står inför. Företagsledningens kultur privilegierar ofta män, framförallt i 
mansdominerade branscher. Det kan ha sin förklaring i att män i de flesta samhällen 
historiskt sett värderats högre än kvinnor, vilket många tror beror på styrka, men som 
Harari (2016) istället menar beror på att män är mer samarbetsvilliga. Det faller ett tryck på 
kvinnor som chefer när männen privilegieras i mansdominerade branscher, där en krock 
mellan stereotyperna av identiteterna kan förekomma (Billing, 2006). De cheferna vi 
intervjuade hade upplevt motstånd av manliga kollegor och då ofta som ett gensvar på den 
kultur som råder. Något som togs upp under intervjuerna var att motståndet från de kvinnor 
som fanns på arbetsplatsen var starkare än motståndet från män. En av intervjupersonerna 
som beskrev motståndet menade på att kvinnor i mansdominerade branscher inte håller 
ihop, som många kanske tror, utan att det istället uppstår en rivalitet dem emellan som 
handlar om att framhäva sig. Denna rivalitet kan vara den ovillighet att samarbeta som 
Harari (2016) tar upp. Genom vår undersökning går det dock inte att säga om kvinnor är 
sämre på att samarbeta än män, men det är en intressant tanke.  
 
Ett annat motstånd som intervjupersonerna tog upp var det egna, där de beskrev det som 
att de tvivlade på sin egen förmåga. Den person som kvinnorna vill vara som chefer kanske 
inte stämmer in på den bild de har av sig själva, vilket blir en identitetskonflikt som medför 
tvivel. Det kan också vara som en reaktion av den strukturella barriären, glastaket, som 
Morrison m.fl (1987) beskriver. Att män sitter på de allra högsta positionerna gör det svårt 
för kvinnorna att komma dit, inte för att de saknar kompetens eller på något sätt skulle 
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passa in sämre där än männen, utan endast på grund av att deras kön. I en 
mansdominerad bransch blir detta ännu mer betydande då kvinnorna, trots att de kommit 
upp på chefspositionerna, är omgivna av män som både har högre och lägre positioner än 
de själva. Många av våra intervjupersoner har “krossat” glastaket och tagit sig ovanför, men 
själva strukturen och kulturen finns kvar, något som medför tvivel på den egna förmågan. 
Carter (2014) beskriver även socialiseringsprocessen där kvinnor redan från början av livet 
socialiseras in i att tvivla på den egna förmågan och inte vara lika självsäkra som män i 
motsvarande situation. Glastaket, som enligt SOU 2015:50 fortfarande existerar i dagens 
samhälle, tillsammans socialiseringen gör att många kvinnor tvivlar på sig själva och blir sitt 
eget hinder i karriären. Det kan vara en av anledningarna till att det inte sitter lika många 
kvinnor på ledningspositioner i svenskt näringsliv.  
 
5.2 Att vara kvinna eller man som chef - identitet och kultur  
 
Något som visades i resultatet var att några av intervjupersonerna uppgav att de antingen 
tänkte eller betedde sig manligt, vilket dessa trodde kunde vara en anledning till att 
motståndet inte märktes av eller att de inte brydde sig. Dock så framkom det att 
intervjupersonen i fråga som kvinna ändå hade anpassat sig till den jargong som fanns på 
företaget. Frågan som vi ställde oss när det framkom att de tänkte manligt var, “vad är 
egentligen att tänka manligt?”. Flertalet kvinnor menade på att de var raka och tydliga samt 
att de hade mer “tuffa” värden medan kvinnor generellt anses besitta de mer “mjuka” 
värdena och “gå bakom ryggen” med sina åsikter. Det som vi då frågade oss själva var hur 
det egentligen i samhället kan uppstå att tänka manligt respektive kvinnligt. Är det en 
verklighet eller en diskursiv verklighet av olika föreställningar?  
 
Som Carter (2014) påpekar är kvinnligt och manligt en föreställning av det vi socialiserats 
att tro, samtidigt som det kan utlösas av olika situationer. Vi anser, precis som Carter 
(2014), att socialiseringen gör att könen tillskrivs olika egenskaper, som skapar 
genusskillnader. Det finns även biologiska könsskillnader, men vi anser inte att de bidrar till 
olika beteenden könen emellan, utan att det endast handlar om fysiska attribut. 
Genusskillnader är det vi kan se i intervjuerna, där det rådde en manligt kultur på de 
mansdominerade arbetsplatserna som gjorde att kvinnorna inte alltid kände att de passade 
in. En av kvinnorna fick lära sig av en coach hur hon skulle kommunicera med männen hon 
var chef över för att passa in i kulturen och bli accepterad som chef. Kvinnan beskrev det 
som att hon fick anpassa sig till ett manligt beteende genom att försöka lära sig att vara 
mer rak och tydligt, vilket anses vara mer manliga drag.  
 
Muhonen (1999) tar upp att karriärkvinnor har ett manligt beteende där de är mer självsäkra 
och mindre emotionella. Vi anser dock inte att detta stämmer då emotioner kan utlösas 
genom olika situationer, och inte alltid är person-, roll- eller identitet-specifika. Det som 
framkom i resultatet var att de karriärkvinnor vi intervjuade upplevde en emotionell sida när 
de berättade om sin graviditet för deras närmsta chef. Den emotionella sidan här kan bero 
på biologi då graviditeten bidrar till hormoner som gör många kvinnor extra emotionella. Det 
kan dock också visa att även självsäkra chefer och karriärkvinnor kan bli emotionella på 
grund av specifika situationer eller omständigheter, som Carter (2014) påstår. Detta 
behöver inte bevisa en genusskillnad, då även karriärmän kan bli emotionella på 
arbetsplatsen. Det visar endast att chefer kan vara emotionella trots en stark och hård 
fasad, och att de hårda värdena inte behöver utesluta de mjuka. Det som vi framförallt vill 
lyfta fram är att människor socialiseras in i ett beteende. Billing (2006) menar att vi 
förväntas att vara på ett visst sätt, något som enligt oss visar på att tänka manligt eller 
kvinnligt är en diskursiv verklighet, med andra ord en föreställning om att en kvinna 
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exempelvis är mer mjuk och en man mer hård. Det är vi själva som anpassas in i dessa 
roller, något som framgår i resultatet där vissa blivit uppfostrade att de kan allting samtidigt 
som de påpekar att kvinnor överlag socialiseras till att bli mjukare och därför inte alltid står 
upp för sina värderingar.  
 
Det finns skillnader när det kommer till hur män och kvinnor ska bete sig, enligt samhällets 
normer. Samtidigt tilldelas en kvinna, som är rak och tydlig, manliga egenskaper, även om 
hon fortfarande besitter det som samhället anser är kvinnliga egenskaper, som att vara 
emotionell och empatisk. Här kan vi gå tillbaka till det som Muhonen (1999) klassar som 
karriärkvinnor, som hon menar är mer emotionellt stabila. Vårt resultat visade att kvinnorna 
vi intervjuade ändå upplevde olika former av tveksamhet och osäkerhet. Karriärkvinnorna i 
våra intervjuer tvivlade på sin egen förmåga och beskrev sig inte alltid som självsäkra, som 
Muhonen (1999) menar att en karriärkvinna är. Vi vill här lyfta det som Billing (2006) och 
Carter (2014) båda tar upp, nämligen att eftersom individer är olika, reagerar de också olika 
under olika omständigheter. Detta är något som vi tycker tydligt framgår genom vårt 
resultat, att oavsett vad en kvinna besitter för egenskaper, finns det omständigheter som 
kommer göra henne mer emotionell eller mindre självsäker. Samma sak gäller för män, där 
det finns omständigheter, som exempelvis familje- och arbetssituationer,som även gör 
karriärmän mer emotionella och mindre självsäkra.  
 
Något vi anser är väldigt intressant är att olika kulturer på företaget inte alltid framhävs eller 
visas förrän de bryts. För att förtydliga vad vi menar, tar vi hjälp från Augustinsson m.fl 
(2018) exempel om Hans och OH-projektorn som framställdes i teoridelen. I exemplet 
använde sig Hans av en OH-projektor iställer för en Powerpoint, vilket gjorde att det 
uppstod ett visst motstånd och förvirring eftersom han bröt mot kulturen av att använda 
Powerpoint. På samma sätt kan vi se i intervjun när en av de kvinnliga cheferna angav att 
hon skulle vara mammaledig varannan fredag ett tag framöver. Här blev det då en 
uppståndelse över att hon inte skulle vara där och hon ifrågasattes om varför hon skulle 
vara borta och fick på så sätt möta motstånd. Nu är exemplet med Hans och hans 
OH-projektor inte samma sak som att vara ledig varannan fredag, men det belyser samma 
kulturella företeelse. Liksom i Hans fall uppstod inte motståndet över att han använde en 
OH-projektor, utan snarare att han inte valde att använda sig av Powerpoint. Det vi då kan 
koppla är att den kvinnliga chefens motstånd var mot att hon som chef inte skulle vara där, 
inte mammaledigheten i sig. Vi antar att hennes kollegor inte tyckte det var konstigt att hon 
skulle vara med sina barn, utan att hon skulle vara borta eftersom det var något som de 
inte var vana vid. Det bröt med andra ord mot den kultur som fanns där, nämligen att man 
skulle jobba alla vardagar. Vi anser att kulturen i företaget sken igenom när något blev 
annorlunda, inte på grund av könet på personen i fråga. 
 
Det som också kan analyseras i intervjun är uppkomsten av det som Augustinsson m.fl 
(2018) kallar för identitetskonflikt. Efter granskning av resultatet kan vi se dessa konflikter 
uppstå, både när det kommer till motstånd och uppoffringar, men även identitet och kultur. 
Detta är något vi kunnat tolka utifrån vissa av intervjuerna, exempelvis att några av 
kvinnorna kände skuld över vissa uppoffringar i familjelivet trots att de behövde vara på 
arbetsplatsen. Det som vi då tolkar är en identitetskonflikt är kvinnorna som mamma och 
fru, där de känner att de måste vara hemma med barnen eller känner av just det dåliga 
samvetet när de inte är det, och spenderar tiden på arbetsplatsen istället. Men också sin 
identitet som chef och medarbetare, där de känner att de har förpliktelser som gör att de 
måste befinna sig på arbetsplatsen, där det dåliga samvetet snarare förekommer när de är 
hemma.  
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Augustinsson m.fl (2018) tar upp förvirringen av den sociala identiteten som vi kan jämföra 
med den kultur som finns i företag. Genom vår tolkning av resultatet kan vi se konflikten 
över “vem är jag som mamma?” och “vem är jag som chef?”. Kvinnorna som mammor 
tvingas komma fram till vilka de är som mammor, men också vilka de vill vara som 
mammor samtidigt som de tänker hur andra vill att de ska vara som mammor. Det samma 
gäller kvinnor som chefer där de behöver tänka hur de är, hur de vill vara och hur andra vill 
att de ska vara. Dessa två identiteter går inte alltid ihop med varandra. Kvinnorna som 
chefer har medarbetare och högre chefer som vill att de ska vara på ett visst sätt som 
kanske inte alltid fungerar tillsammans med deras identitet som mammor där kvinnornas 
familj vill att de ska vara på ett visst sätt. Den dragningskraft däremellan gör det svårt för 
kvinnorna att vara tillfreds med synen på dem som chefer från medarbetarna, chefen och 
synen på dem som mammor från familjen på samma gång. Vi tror att det är den 
identitetskonflikten som ofta leder till skuld hos kvinnorna, eftersom de inte känner att de 
kan vara alla till lags.  
 
5.3 Att vara kvinna, chef och mamma - familjeliv, uppoffringar och stöd  
 
De kvinnliga cheferna som blivit gravida kort innan eller kort efter deras första chefsjobb 
kände en nervositet när det kom till att berätta för den närmsta chefen om graviditeten och 
den föräldraledighet som skulle komma därefter. Trots denna nervositet och starka känslor 
från vissa av kvinnorna så var deras chefer tillmötesgående och tyckte endast det var roligt 
att chefen i fråga skulle bli förälder. Om vi ser till Mäkelä (2009), tyder det på att samtliga 
kvinnor blev “accepterade” av deras chefer och diskursen “likhet” kan även 
sammankopplas med att de kvinnliga chefernas närmsta chefer också var föräldrar och 
delade glädjen för barn med dem i fråga. Innan kvinnorna blev “accepterade” kan vi ändå 
se en skymt av diskursen “förväntan” som återfinns i Mäkeläs (2009) upptäckter, där de 
kvinnliga cheferna förstod ledarens roll i att vara ansvarig för resursutnyttjande och 
organisation. Detta kan vara en av orsakerna att de var nervösa inför att berätta för 
cheferna om deras graviditet, eftersom de förstod vilket extraarbete det medförde 
arbetsgivaren. Samtidigt uttryckte några av kvinnorna att de kände att de svek chefen då 
de satsat på henne och hon nu skulle vara frånvarande från arbetet på grund av 
föräldraledighet och senare med stor sannolikhet i form av vård av sjukt barn. Det skulle 
kunna vara så att den här skulden och skammen som kvinnorna kände i och med 
graviditeten var påförda från makten deras chefer hade över dem, men ingen av kvinnornas 
högre chefer tog graviditeten som någonting negativt, vilket gör det svårt för oss att avgöra 
om så var fallet.  
 
Något som vi funnit intressant är statistiken om hur löneutvecklingen påverkas när män tar 
ut vab-dagar. Boye (2015) kommer fram till att mäns löneutveckling minskar i upp till 13 år 
efter barnets födsel när de tar ut vab. Män därför förlorar mer än kvinnor på att vara hemma 
och vårda sjukt barn. De kvinnliga chefernas manliga partners var de som i deras 
parförhållande var de som till störst del var hemma och vårdade de sjuka barnen. En del av 
kvinnorna sa att de inte hade kunnat vara chefer om de inte hade haft en man som kunde 
vara hemma med barnen. Trots deras egen erfarenhet av familjesituationen och vikten av 
en stöttande partner så förväntade det inte att männen på deras arbetsplats skulle vara 
hemma och vara föräldralediga eller vårda sjuka barn. Många såg det som en självklarhet 
att deras egna makar var lika delaktiga i hushåll och familjeliv som de var, men blev 
förvånade när de såg “macho-männen” på arbetsplatsen ha en annan identitet när de var 
tillsammans med barn. Detta går att koppla samman med det Geis (1993, ref i Billing, 2006) 
säger om att vi, som samhälle, har stereotypiska föreställningar som gör att vi ser det vi 
förväntas se, dessa kvinnor antog alltså att de manliga medarbetarna inte skulle vara 
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hemma med barnen, tills de fick se annorlunda, då den identitet dessa män har på 
arbetsplatsen inte stämmer överens med den identitet de har hemma.  
 
Något vi anser är intressant att diskutera är just normen i samhället där kvinnan ska ta det 
största ansvaret i hemmet och med barnen, även om samtliga av kvinnorna i vår 
undersökning haft partners som gjort det. Det som här gör att vi ändå vågar påstå att det 
finns i kulturen att kvinnan ska exempelvis vabba är bland annat att arbetsgivaren och 
kollegorna till en av intervjupersonerna kände en positiv överraskning att hennes man var 
hemma med barnen. Att de just poängterar att hon är på arbetet, visar på att de lagt en 
värdering i detta, istället för att från början tänka att kvinnan och mannen kan dela lika. 
Eftersom det hade uppstått ett motstånd från hans kollegor visar det på att det bryter från 
normen att mannen är den som stannar hemma. Här anser vi att motståndet uppstår på 
grund av oförståelsen till att kulturen i samhället håller på att ändras, att män börjar ta mer 
ansvar över familjesituationen.  
 
Det som vi också tycker framgår i resultatet är att även om en av intervjupersonerna själv 
fick positivt bemötande, upplevde hon en “skuld” över att mannen var hemma. Detta tyder 
på att det blir en krock mellan kvinnans biologi, att det är hon som föder barnet, och 
förändringen i kulturen, som Feyerherm och Vick (2005) visar på, anpassas mer till kvinnan 
genom att männen börjar ta mer ansvar. För även om många av kvinnorna poängterar hur 
lite de behövt vara hemma och “vabba”, och att det varit pappan som stannat hemma med 
barnen, så har nästintill alla kvinnor också nämnt att de känt en skuld över detta. Kvinnorna 
medgav att de idag antagligen agerat annorlunda när det kom till arbetet och barnen. 
Denna skuld kvinnorna känner kan bero på den könssocialiseringen Carter (2014) 
beskriver, där kvinnor från ett tidigt stadie lär sig känna skuld och skam på ett sätt som män 
inte gör. Utifrån tolkning av resultat och tidigare forskning, vill vi poängtera det som Billing 
(2006) säger om att människor är individer. Vi kan fortfarande se i samhällets kultur, genom 
bland annat SOU 2015:50 och Boye (2015), att normen är att kvinnorna ska ta mer ansvar 
över barnen och familjesituationen, medan männen inte förväntas ta lika mycket ansvar 
eller vara hemma lika mycket med barnen. Detta leder till att kvinnorna tar på sig mer skuld 
över att inte räcka till. Vi tror dock att många glömmer bort att även män är individer som 
besitter egenskaper som samhället klassar som kvinnliga, till exempel de mer mjuka 
värdena, och vill finnas där för sina familjer. Vi anser att pappor känner samma känslor, 
exempelvis skuld och skam, som mammor gör när det kommer till barn och hushåll.  
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6. Slutsats  
 
Utifrån syftet, att få ökad kunskap om kvinnor som chefer i mansdominerade branscher, 
och frågeställningen, hur kvinnliga chefer upplever sitt chefskap och sin egen väg dit, finns 
det egentligen inget exakt svar. Meningen med undersökningen och uppsatsen i helhet var 
snarare att undersöka ett fenomen, kvinnor och deras chefskap, och analysera det utifrån 
bland annat begreppen identitet och kultur. Kulturer i de mansdominerade branscherna 
förändras eftersom de mer “mjuka” värdena kommer in i takt med nya generationer på 
arbetsmarknaden. Detta är dock något vi tänker att människor inte alltid är medvetna om 
förrän något bryter från normen som exemplet med den kvinnliga chefen som gick på 
föräldraledighet varannan fredag. De kvinnliga cheferna menade på att de betedde sig 
manligt och därför passade in mer i den mansdominerade branschen. Vi anser dock inte att 
människor är antingen eller, utan att alla människor besitter de så kallade kvinnliga och 
manliga egenskaper. Huruvida något är manligt eller kvinnligt anser vi kan bero på att 
människor har socialiserats till att bete sig på ett specifikt sätt som kulturen i samhället 
klassat som manligt eller kvinnligt.  
 
En upptäckt vi gjorde var att “glastaket” gjorde att inte ens kvinnorna själva såg igenom den 
strukturella barriären, utan istället var sina egna hinder. Många av kvinnorna i intervjuerna 
förklarade att de dessutom har “duktig-flicka” syndrom som kommer från socialisationen i 
samhället, den diskursiva verkligheten att hon måste bevisa sig själv. Dock kan vi inte 
“sticka under stolen” men att kvinnor fortfarande måste visa sig tuffa och sätta ner foten för 
att inte bli trampade på. Samtidigt går samhällsutvecklingen framåt och som kvinna 
behöver man inte längre bara acceptera det som sker på arbetsplatsen, utan stå upp för 
sina värderingar.  Ett förslag till framtida forskning kan vara kvinnor som chefer och deras 
avtryck i organisationer. Om kvinnor som chefer förbättrar chanserna för andra kvinnor att 
även de bli chefer i samma organisationer eller branscher.  
 
Vi har också upptäckt att även om kvinnorna upplevt motstånd för sitt kön från både män 
och kvinnor, har vissa ändå poängterat att kvinnor utgör det största motståndet. Även om 
upplevelsen är att kvinnor ger mest motstånd så stoppar även kvinnorna sig själva när det 
kommer till att avancera, vilket vi nämnde tidigare i samband med glastaket. Kvinnor har 
generellt, lägre självtillit på sin kompetens, något som mycket väl hindrar att hon söker 
professionen som högt uppsatt chef och istället nöjer sig med en vanlig anställning eller 
mellanchefs-position. Det som den tidigare forskningen och vårt resultat visar på, är att det 
är svårt för kvinnor att pussla ihop familjelivet med chefskapet. Någonting som går att 
utveckla genom att forska vidare på är identitetskonflikten mellan kvinna som chef och 
kvinna som mamma, och den skuld hon känner när hon inte är alla parter till lags. En 
annan sak som också hade varit intressant att forska vidare på är huruvida män känner 
samma känslor som kvinnorna gör, om de känner skuld kring familjeliv och chefskap, samt 
hur de upplever att kulturen i samhället påverkar dem. Men det som vi kan se utifrån 
tolkning och analys från tidigare forskning och vårt resultat, är att trots skuldkänslorna från 
de kvinnliga cheferna är ingenting omöjligt, så länge stödet från omgivningen och kvinnans 
tro på sig själv finns. Detta gällande både hennes väg till en chefsposition och hennes 
chans att stanna där.  
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