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1. Inledning
Under år 2017 drog #metoo rörelsen fram över världen och vi fick kännedom om flera
skrämmande historier som visade på hur kvinnor blivit kränkta och diskriminerade både i
arbetslivet och privat. Diskriminering kan emellertid ske på andra sätt. Statistik från Allbright
(2017) visar på att kvinnor är underrepresenterade vad gäller högre chefspositioner på VD och
högsta tjänstemannanivå. I svenskt näringsliv visar statistiken att det enbart är sex procent
kvinnor som arbetar som VD i börsnoterade företag samt enbart 21 procent i ledningsgrupperna.
Majoriteten av dessa företag har en eller inga kvinnor i sin ledningsgrupp. Sedan år 2012 har
siffran stigit från 14 procent till 21 procent 2017, med andelen kvinnor i ledningsgrupperna.
Medan siffran sex procent för VD är oförändrad sedan år 2016. Med rådande
jämställdhetsutveckling skulle det först år 2039 kunna vara jämlikt vad gäller könsfördelningen
mellan män och kvinnor på dessa högre positioner. Trots att det går långsamt verkar det ändå
gå åt ett mer jämställt håll, men frågan kvarstår; varför tar det sådan tid? Beror det kanske på
att det finns svårigheter med att finna en balans mellan arbete och familj? Har det med
utbildningsmöjligheter och kompetens att göra? Beror det på hur samhället är konstruerat och
dess värderingar? Kan dessa olika aspekter samverka och påverka att jämställdheten inom de
högre posterna tar tid att förändra? I den här studien använder vi personliga berättelser från
kvinnor i arbetslivet för att undersöka vilka aspekter som har påverkat deras chefskarriärer. Den
övergripande frågeställningen gäller:


Vilka aspekter påverkar kvinnors väg mot jämställdhet på de högsta
chefspositionerna inom organisationer?

1.1 Syfte
Syftet med studien är att beskriva, tolka och förstå olika aspekter och sammanhang som kan
påverka kvinnors chefskarriär.

1.2 Uppsatsens disposition
Vi inleder med en översikt över tidigare forskning som gjorts i ämnet för att knyta an till det
empiriska materialet som samlats in. Teorin är uppdelad utefter områdena: jämställdhet,
utbildning och kompetens, ledarskap, identitet och chefskap samt livspusslet. Nästa kapitel
består av en förklaring till hur denna studie har genomförts samt studiens uppbyggnad. Därefter
följer presentation av resultatet från undersökningen som slutligen analyseras i en diskussion.

2. Tidigare forskning
I detta kapitel presenteras relevant tidigare forskning som relaterar till studiens syfte att
beskriva, tolka och förstå olika aspekter och sammanhang som kan påverka kvinnors
chefskarriärer. Teorin som lyfts i detta kapitel knyts an till undersökningens empiriska resultat
i senare kapitel.
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2.1 Jämställdhetens hinder och möjligheter
I SOU 2015:50 presenteras att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen. Vi har
en arbetskraft som är uppdelad på lika stor andel män som kvinnor. Men trots detta når få
svenska kvinnor de högsta posterna inom organisationer. Allbright (2017) rapporterade att
svenskt näringslivs ledningsgrupper i genomsnitt består av 21 procent kvinnor, men majoriteten
av bolagen har bara en eller inga kvinnor i ledningsgruppen. De senaste åren har andelen
kvinnor i ledningsgrupper endast ökat med knappt en procentenhet per år. Detsamma gäller
även inom de högsta positionerna inom den offentliga sektorn. Länsstyrelsen (2017a) redovisar
att 23 av 33 kommunstyrelser i Skåne har en ojämn könsfördelning. Både Allbright (2017) och
SOU 2015:50 poängterar att förändringen i organisationers toppositioner sker långsamt men i
riktningen att bli mer jämställd. I SOU 2015:50 redogörs det arbete som sker för att främja
arbetet mot ett mer jämställt samhälle. Exempelvis beskrivs förändringar i socialpolitiken och
föräldraledighetslagarna samt att diskrimineringslagarna skärps. I svenska företag fokuseras det
olika mycket på hur man i organisationen arbetar för ett jämställt arbetsliv. Det finns många
delade meningar och åsikter angående jämställdhet. Amundsdotter, Ericson, Jansson och
Linghag (2015) lyfter problematiken kring varför jämställdhetsarbete i organisationer får utstå
kritik och hinder. De menar att individers olika uppfattningar om vad jämställdhet faktiskt är
och hur jämställdhet ska åstadkommas är den största orsaken till motståndskraften. De olika
tolkningarna av jämställdhet kan ligga till grund för olika prioriteringar.
Det kan finnas mer eller mindre tydliga hinder för hur jämställd en arbetsplats kan bli. SandeboEriksson (2008) menar att sådana hinder går att finna inom vissa könsdominerande
arbetsplatser. En man som arbetar på en kvinnodominerad arbetsplats skulle kunna betraktas
och bedömas hårdare och mer noggrant av kvinnorna på arbetsplatsen. Istället för att låta
männen lära sig, kan kvinnorna ha inställningen att detta inte är arbetsuppgifter för män.
Kvinnornas beteende kan orsaka att männen tröttnar och därför inte söker sig till dessa
arbetsplatser. Förekomsten av motsvarande beteende kan även ses i mansdominerade
branscher. Som resultat av dessa beteenden uppstår hinder som missgynnar utvecklingen för
mer jämställda arbetsplatser. För att kunna uppnå full jämställdhet krävs ett parallellt arbete
menar Sandebo-Eriksson (2008), både med att kvinnor ska bli jämställda männen och att
männen ska bli jämställda kvinnorna. Det är ett arbete som krävs från båda riktningarna.
Svårigheter med att uppnå jämställdhet kan bero på könsmaktsordningen i samhället.
Könsmaktsordning är ett begrepp som förekommer flitigt i litteratur som tar upp kön som något
socialt konstruerat. Abrahamsson (2009) studerar kön och menar att det finns problem med den
könsordning som finns i samhället och i organisationer. Här finns likheter med hur Due-Billing
(2011) i sin studie använder begreppet könsmaktsordning för att färgsätta maktordningar i
samhället. Utifrån deras resonemang kommer vi att använda könsmaktsordning som en
förklaring till att män ses som överordnade kvinnor. Könsmaktsordningen går att relatera till
situationer där det uttalas att män är bättre lämpade än kvinnor. Exempelvis kan det handla om
att män ses som mer passande till att vara chef. Syfte med vår studie är att beskriva, tolka och
förstå aspekter som kan påverka kvinnors möjligheter till en chefskarriär. Därför blir begreppet
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könsmaktsordning av betydelse då det sammanfattar att vi lever i ett samhälle som följer
mannen-som-norm. Mannen anses fortfarande som det traditionellt normala i exempelvis en
chefsroll. Eftersom denna ordning lever kvar kan det alltså finnas svårigheter för kvinnor att bli
jämställda männen när det kommer till högre chefspositioner.
Diverse forskare menar att samhället är format efter mannen-som-norm (Due-Billing, 2006;
Due-Billing, 2011; Sandebo-Eriksson, 2008). Mannen-som-norm betyder även här att mannen
ses som det normala, vilket skapar en mansdominans till de accepterade beteendena, såsom i en
organisation eller i ett system. Exempelvis när det benämns att man träffat en kvinnlig läkare
eller att det var en kvinnlig pilot som flög planet på semestern. Detsamma gäller när företag
eller personer påpekar att det är en kvinnlig VD i en organisation. Normen har skapat att det hör
till ovanligheterna att någon berättar att de haft en manlig läkare, pilot eller VD. Både DueBilling (2006) och Sandebo-Eriksson (2008) reflekterar kring stereotypa roller och menar att
samhällets normer kan påverka människors syn. Med stereotypa roller menas att människan
sedan tidigare har en föreställning kring hur någonting bör vara, exempelvis att vi förknippar
bransch eller yrkestitel med ett visst kön. Sammanfattningsvis menar Due-Billing (2006) och
Sandebo-Eriksson (2008) att då det har noterats att det är en kvinnlig pilot eller en manlig
sjuksköterska etc. har man tänkt utefter de stereotypa rollerna. Problematiken kan med
stereotypa roller vara att individer inte vill acceptera det andra könet i en otraditionell position.
När detta inte accepteras upprätthålls således den rådande könsmaktsordningen.
Roth (2011) framhåller normkritik som ett verktyg att använda för att påverka
könsmaktsordningen. Med hjälp av normkritik går det att ifrågasätta och synliggöra normerna
i samhället; vad vi säger, hur vi säger det och varför vi säger det? Varför säger vi en kvinnlig
VD men aldrig en manlig? Hur förhåller vi oss till avvikande normer och maktstrukturer?
Skapandet av maktstrukturer kan ge upphov för diskriminering och särbehandling och det kan
därför vara viktigt att vara medveten om de rådande normernas konsekvenser. Normkritiken
gör att vi granskar oss själva och våra positioner.

2.2 Utbildning och kunskap
Då syftet med studien är att lyfta aspekter som kan ha påverkan på kvinnors chefskarriär ser vi
utbildning och kunskap som en eventuellt betydande faktor. I Sverige finns det fria skolval där
individen själv kan besluta vilken eller vad för utbildning eller område man önskar studera.
Både när det kommer till gymnasieutbildning samt högskole- eller universitetsutbildning (SFS
2010:800). Skillnader går att se i hur kvinnor och män väljer att utbilda sig, där män och kvinnor
är överrepresenterade inom olika områden. Här går exempelvis att se hur kvinnor i högre grad
tenderar att söka sig till vård och omsorgsutbildningar och män till bygg-, transport- samt
teknikutbildningar. Kvinnor tenderar även i högre grad att söka sig till högre utbildning såsom
högskola och universitet. Specifikt gäller detta kvinnor mellan 25 och 34 år, där kvinnorna i
större utsträckning är mer högutbildade än männen (SCB, 2016). Då kvinnor och män redan
genom utbildning tenderar att välja olika områden blir de även olika representerade när det
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kommer till i vilken bransch eller sektor de i framtiden kommer att arbeta i. Detta går att koppla
till Länsstyrelsen (2017a) som redovisar siffror på chefer inom olika branscher i Skåne. Det går
att finna skillnader relaterat till vilken sektor chefen arbetar i. I likhet med SCB (2016) är
kvinnliga chefer inom offentlig sektor överrepresenterade när det kommer till vård och omsorg
samt utbildning och männen i exempelvis teknik, ekonomi och IT. Koppling går därmed att dra
till att det du utbildar dig inom, skulle kunna leda till ett chefskap inom samma område.
Anledning till att det då är fler chefer som är kvinnor inom offentlig sektor, skulle kunna gå att
härleda till att det är för att de utbildat sig inom de områden som är störst inom den offentliga
sektorn, exempelvis vård och omsorg.
Trots att det bevisligen är fler kvinnor som examineras på högre utbildningar reflekteras inte
detta till organisationers högsta poster, varken inom privat eller offentlig sektor. Männen är
fortfarande överrepresenterade när det kommer till ledningar i både börsnoterade företag samt
i den offentliga sektorn. Allbright (2017) menar att det sänder ett budskap om att det är
kompetens att vara man och anser att det behövs fler kvinnliga förebilder på ledande positioner
i organisationer. Kopplat med statistik från SCB (2016) samt Länsstyrelsen (2017a, b) stärks
Allbrights (2017) resonemang om att det inte är rimligt att anta att det inte finns fler kvinnor
som har rätt kompetens, kunskap och utbildning till att inta en högre ledande position. Vidare
lyfter Due-Billing (2006) ytterligare en aspekt kopplat till kvinnors utbildning och kunskap.
Trots att kvinnor har högre utbildning tenderar de att avgränsa sig själva genom att inte söka de
jobb som annonseras. Kvinnor upplever att de inte har kvalifikationer nog för tjänsten som
erbjuds. Genom detta agerande sätter kvinnor upp hinder för sig själva som leder till att de inte
får de tjänster som de egentligen är mer än nog kvalificerade för. Sammanfattningsvis finns
flera aspekter inom utbildning och kunskap som kan påverka kvinnors möjligheter att nå högre
positioner inom organisationer.

2.3 Manligt och kvinnligt ledarskap, behöver vi dela upp det?
Skillnader i ledarskap skulle kunna vara en anledning till varför män är överrepresenterade i de
högsta positionerna i företag. Hernandez-Bark, Escartı´n, Schuh och Dick (2015) samt Archer,
Arntén, Olsen och Jansson (2016) menar dock att det inte går att hitta skillnader på hur effektivt
män och kvinnor leder. Hernandez-Bark et.al (2015) hänvisar snarare till att kvinnor har en
tendens till ett effektivare ledarskap och även att kvinnor har högre utbildning än män och borde
således ha en högre kompetens. I studien gjord av Archer et.al (2016) undersöktes egenskaper
som anses var viktiga för chefer att ha. Resultatet från studien styrker att det inte finns några
märkbara skillnader i män och kvinnors ledarskap när det kommer till egenskaper. Det framhävs
att det inte är kön som påverkar en människas lämplighet för att vara chef, utan det som påverkar
mest är socialt konstruerade föreställningar. Även Glasø och Martinsen (2013) studerade olika
personligheter, utifrån socialt konstruerade föreställningar, som män och kvinnor har och hur
dessa påverkar hur vi leder. Resultatet visade att kvinnors personlighet gör de bättre lämpade
på att leda, än sina manliga kollegor. Dock visar deras undersökning att kvinnor har en större
tendens till att oroa sig mer, vilket kan leda till stressrelaterad ohälsa bland kvinnliga chefer.
Det går att sätta i perspektiv till det Länsstyrelsen (2017a) lyfter kring kvinnors oro och att den
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kan vara relaterad till det obetalda arbetet som sker utanför arbetstid i hemmet. Glasø och
Martinsen (2013) menar att om oron bortses, går det legitimt att fråga om kvinnor passar bättre
i en ledarskapsroll än deras manliga kollegor?
Finns det då någon mening i att könsmärka ledarskap om det inte finns märkbara skillnader
beroende på om du är man eller kvinna? Det verkar snarare vara gamla ideal om hur samhället
och dess kontexter bör vara. Mannen som ledare är förskaffad efter sociala konstruktioner,
normer och värderingar (Due-Billing, 2011). Alvesson och Due-Billing (2009) lyfter
problematiken med den manliga normen där chefsjobb oftast ses som manligt. Även om det
börjar se annorlunda ut idag när det kommer till lägre chefspositioner, exempelvis mellanchefer,
förknippas de högre positionerna fortfarande till en man. Det råder också ett tillstånd där
kvinnliga chefer utsätts för större förväntningar än de manliga cheferna. I stort verkar det mer
acceptabelt för en manlig chef att begå misstag i arbetet än vad det är okej för en kvinnlig chef
att göra det. Kvinnorna i dessa positioner måste prestera extra för att uppnå samma makt och
position som en manlig chef. För männen krävs det normalt inte den kraftansträngningen som
kvinnorna behöver göra. Detta ligger i vår natur då samhället skapat mannen som den som utgör
normen. Kvinnan hävdas många gånger behöva anamma den manliga attityden, beteendet och
kroppsspråket för att bli lika accepterade som chefer. Sammantaget är det möjligt att kvinnors
ambitioner ifrågasätts bara för att jämföras med deras manliga motsvarigheter. Om vi då ställer
forskningen kring ledarskap gentemot normerna, kan problem uppstå. Samhällets normer sitter
så djupt rotat att de är svåra att se bort från, trots att alla enligt denna forskning har lika
förutsättningar att leda (Alvesson & Due-Billing, 2009; Augoustinos & Sorrentino, 2016; DueBilling, 2006; Sandebo-Eriksson, 2008).
Det är dock inte enbart män som står i vägen för en ledarskapsroll, utan även andra kvinnor kan
utgöra ett hinder menar Mavin (2008). Kvinnor har svårare att relatera till andra kvinnor i högre
ledande positioner. Det skapar en uppdelning kvinnorna emellan, snarare än att det skapas
sammanslutning inom gruppen. Det är accepterat att vara kvinna och mellanchef medan en
högre position krockar med mannen-som-norm. Kvinnor upplever således varandras
uppenbara, upplevda, synliga eller dolda konkurrens som farlig. Vilket även går att koppla till
svartsjuka där kvinnor kan tendera att sällan önska att det ska gå bra för någon annan än sig
själv. Kvinnor har på så vis en benägenhet att neka denna konkurrens som finns kvinnor
emellan, men det är ett fenomen som kan vara oundvikligt. Följaktligen framkommer att
kvinnor har en tendens att vara hårdare mot varandra (Mavin, 2008; Due-Billing, 2006).
Sammanfattningsvis tyder forskning på att det inte finns uppenbara skillnader kring hur män
och kvinnor leder. Men ändå finns det en uppfattning grundat från sociala konstruktioner i
samhället att männen anses vara de som är bäst lämpade till att leda på högre positioner. De
sociala konstruktionerna påverkar i sin tur hur vi reagerar och agerar gentemot varandra. Vidare
leder det till nästa avsnitt som berör identitet och chefskap.
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2.4 Identitet och chefskap
Studien har hittills tagit upp bland annat sociala konstruktioner och normer. Nästa steg för att
komma närmare studiens syfte är att lyfta ämnet identitet. Alvesson och Lundholm (2014)
beskriver att identitetsbegreppet är ett svar på frågan om vem en individ är. Språkbruk,
kulturella mönster samt interaktioner är det som bidrar till att skapa identitet. Identitetsarbetet
är en process som ständigt pågår. Identitet är inte något som är givet utan den måste i någon
mening uppfinnas. Arbetslivet i sin tur kan då ses som en samling processer innehållande
motsägelsefulla krav samt förväntningar och en mångfald av olika relationer som pekar mot
olika slags självbilder. När en individ lever med en känsla av att utmanas eller på andra sätt
ifrågasättas, kan detta ge upphov till identitetsarbete. Arbetet definieras som en process, här
skapas, återskapas, reformeras och utmanas identiteten. Identitetsarbetet sker inte bara av den
enskilda individen utan det påverkas i interaktion med grupp, organisation och samhälle
(Alvesson & Lundholm, 2014; Due-Billing, 2006).
Vidare beskriver Due-Billing (2006) att identitet och arbete kan vara starkt knutet till varandra
då arbetet gör att människor upplever sig betydelsefulla. De personer som arbetar som chefer
kan därför även identifiera sig i att vara chef eller ledare. För vissa kommer detta ledarskapet
naturligt, medan andra upplever att det finns saker de behövt ändra på för att uppnå sin position
eller utveckla den. Det kan bli tvunget att navigera mellan olika identiteter, som exempelvis att
vara kvinna, man, chef, förälder etc. Hur kvinnor konstrueras genom olika krav får således
konsekvenser som kan påverka kvinnan som individ. Due-Billing (2006) menar att det går att
se att det kan uppstå spänningar när en individ innehar olika roller och ska få dessa att samverka.
Kombinationen av att koppla en av dina identiteter, som anses manlig, skulle kunna krocka med
din andra identitet som anses kvinnlig. Ett exempel på detta kan vara en kvinna som arbetar
som en VD, en roll som anses kopplat till att vara man. Vidare berättar Due-Billing (2006) att
din identitet som chef kan krocka med sociala interaktioner, såsom när det kommer till
relationer med medarbetare och kollegor. Detta kan bli än mer tydligt om det är en person som
tar sig an ett chefskap över tidigare kollegor eller klättrar i samma organisation. Chefsjobbet
kan även anses krävande vilket leder till att risk finns för att andra sociala relationer utanför
arbetet kan bli lidande, då det varken finns tid eller ork för det. Arbetet som chef kan bli mer
ensamt till skillnad från när du arbetar som medarbetare i ett team. Som chef har du sällan andra
chefskollegor på plats att samarbeta med, varav uttrycket: det är ensamt på toppen. Ensamheten
och de krav som ställs på ett chefsjobb kan innebära tuffa beslut som eventuellt kan krocka med
individens identitet.

2.5 Livspusslet förenat med en chefskarriär
För att finna fler tänkbara aspekter som kan bidra för att beskriva, tolka och förstå vad som kan
påverka kvinnors chefskarriär anser vi att livspusslet är en bidragande faktor. Livspusslet
beskrivs av författarna Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverker och Torbiörn (2012)
samt Powell och Graves (2003). Med livspussel menas att det är av vikt att skapa en balansgång
mellan ett hållbart arbetsliv tillsammans med förutsättningar för att ha ork och energi kvar efter
arbetet till din privata tid. En del av livspusslets problematik beskrivs i SOU 2015:50, där lyfts
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bland annat att kvinnor fortfarande tar ansvar över en större del i hemmet än vad männen gör.
Kvinnor och män arbetar ungefär lika många timmar om dygnet, det som skiljer sig åt är att
kvinnor oftast jobbar mer obetalt än män. Med detta menas obetalt hushållsarbete såsom att
laga mat, städa, passa barn, tvätta etc. Vidare finns då en del aspekter som kan göra att kvinnor
eventuellt avstår ett chefskap eller väljer att lägga karriären senare i livet. Due-Billing (2006)
menar att en tänkbar anledning till denna problematik är att kvinnor värnar om ett familjeliv.
Kvinnor som arbetar som chefer idag är vanligtvis gifta och har barn och där de som sitter i
högre positioner oftast har äldre barn. Vilket kan tyda på att kvinnor skjuter på sina karriärer
för att vara närvarande under barnens uppväxt. Har du som kvinna ett större ansvar hemma och
småbarn att ta hand om, kan det vara svårt att hitta energi och tid till att ha ett krävande jobb,
såsom att vara chef. Länsstyrelsens (2016) statistik visar även att kvinnor tar ut mer
föräldraledighet och vård av barn, jämfört med männen och det är även kvinnorna som
dominerar helt när det kommer till deltidsarbete. I SOU 2015:50 beskrivs att när det inte är
jämställt i hemmen återspeglas och bidrar det till konsekvenser på arbetsmarknaden. Den
familjevänliga socialpolitiken som vi har i Sverige, exempelvis föräldraledigheten som är
fördelad till både mamman och pappan, är positiv då det är enklare för kvinnor att kombinera
karriär och familjeliv. I SOU 2015:50 jämförs Sverige med andra länder som inte har likadan
socialpolitik, såsom USA och Storbritannien. Möjligheten till en yrkeskarriär samt högre lön
bedöms se sämre ut här i Sverige, till skillnad från dessa länder. I Sverige finns inte lika många
kvinnor som arbetar i ledande befattningar gentemot andra västländer. Fördelen med att ha en
familjevänlig socialpolitik kan således eventuellt hämma kvinnor till att göra en chefskarriär,
då kvinnorna tar ut mestadels av föräldraledigheten och blir borta från arbetsmarknaden.
Löneutveckling samt möjligheten till att klättra i karriären kan då bli påverkad.

2.6 Antaganden till studien utifrån tidigare forskning
Med utgångspunkt i ovanstående teoretiska material går att se att det finns ett flertal olika
aspekter som kan påverka kvinnors chefskarriärer och dess villkor och möjligheter. Kommer
de aspekter som lyfts i teorin; jämställdhet, utbildning och kunskap, ledarskap, chefskap och
identitet samt livspusslet, även att komma fram i det empiriska materialet? Eller finns det nya
perspektiv som framkommer genom studiens resultat? Vidare i kapitel fyra och fem presenteras
studiens resultat och diskussion för att fortsätta besvara frågan; vilka aspekter påverkar kvinnors
väg mot jämställdhet på de högsta chefspositionerna inom organisationer?

3. Metod
3.1 Val av metod
Vårt val av metod blev ett webbformulär med ett narrativt perspektiv. Bryman (2011) förklarar
att narrativ innebär att forskaren är intresserad av livsberättelser. Anledningen till att formulär
med narrativt perspektiv valdes var för att nå ut till så många kvinnor som möjligt. Med denna
metod ville vi skapa ett underlag som kunde besvara studiens syfte: att beskriva, tolka och förstå
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olika aspekter och sammanhang som kan påverka kvinnors chefskarriär. Vi har använt denna
metod i kombination med det Bryman (2011) beskriver som forskarstyrda berättelser. Med detta
menas att vi som forskare har preciserat ett vetenskapligt syfte som respondenterna fick ta del
av innan de deltog i studien. Valet av webbformulär med narrativ utgång var för att inte
begränsa respondentens svar med givna frågor. Fördelen med formulär och ett narrativt
perspektiv är att det ger möjlighet för respondenterna att tänka tillbaka på händelser som de
ansåg var relevanta till studien. Respondenterna fick genom denna metod chansen att skildra
händelser eller situationer kopplat till studiens syfte (Bryman, 2011). Anledningen till varför vi
valde det webbaserade formuläret var för att det är ett enkelt verktyg att använda sig av, där alla
berättelser blir samlade på ett och samma ställe samt att det är lätt för respondenterna att delta.
Via detta formulär kunde respondenterna i lugn och ro sitta vid sin dator och skriva sin
berättelse som sedan registrerades. Valet av ett webbformulär ansåg vi då var en fördel för både
respondenterna men även för oss författare när resultatet bearbetades. Till undersökningen
skapades även en mailadress som var tillägnad studien, på så vis kunde respondenterna nå oss
direkt via mailen ifall det uppstod frågor eller andra funderingar.

3.2 Diskussion kring val av metod
Vi har varit medvetna om att vi inte helt och hållet kan avskriva oss brister och fel i vår studie,
men vi har försökt att tänka på alla möjliga utfall. Genom att skriva en tydlig förklaring av
studien i formuläret på det vi önskade att utreda, anser vi att risken för missförstånd minskades
(se bilaga 1). Samtidigt går det aldrig att garantera att formuläret varit tydligt nog. Dessutom
kan en lång inledning ha gjort att personer avstått från att delta då de upplevt att det tar för
mycket tid. Däremot var berättelserna som kom in av relevans för det som önskades undersökas.
Vidare fanns förväntningar på att få in ett större antal berättelser än de som slutligen samlades
in. Dels hade studien ett bortfall där en av berättelserna inte var av relevans. Hade det kommit
in fler berättelser hade det gjort att studien fått en ökad bredd och eventuellt hade fler samband
och aspekter hittats. Då vi delade länken och fick många som visade intresse samt att länken
hade setts av många personer blev det lite av en besvikelse. Vi hade även en tanke om att hålla
kompletterande intervjuer med några av respondenterna men på grund av tidsbrist blev detta
tyvärr inte möjligt. Därför valde vi att höra av oss via mail till några av respondenterna med
önskemål ifall de ville delge oss ett mer utvecklat svar, men tyvärr fick vi ingen respons tillbaka.
Slutligen är vi ändå nöjda med att vi valde denna metod. Fördelen med ett webbaserat formulär
med narrativ utgång är att den som själv önskade, oavsett vem du är eller var du än i världen
befann dig, kunde du vara med och bidra till studien.

3.3 Formuläret
Formuläret bestod av en introduktion där respondenterna informerades om syfte, studiens
innehåll och hur de skulle gå tillväga för att delta (se bilaga 1). I nästa steg skrev de ner sin
berättelse till oss. Som avslut på undersökningen ställdes ett par frågor där respondenten fick
ange ålder och yrkesbefattning. Anledningen till varför vi valde att ha med ålder och
yrkesbefattning var om vi fick in ett stort antal berättelser, då kunde det varit intressant att göra
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jämförelser. Dock var det inget som senare användes i resultatet och diskussionen på grund av
den svarsfrekvens undersökningen fick. Formuläret testades genom fyra pilotundersökningar
innan vi gick ut med den offentligt. Via piloterna fick vi in feedback som vi tog till oss och som
ledde till en del redigeringar i formulärets text och utformning. Texten formulerades om då
feedback tydde på att vi kunde uppfattas negativa i vår inställning. Till en början hade vi även
med en del om VD positioner och statistik i introduktionen men valde att ta bort det, då det
riskerades att respondenterna kunde få en felaktig uppfattning om vem studien riktade sig till.
I redigeringsarbetet togs även en del text bort som kändes repetitivt.
Vid publicering av formuläret delades länken via sociala medier (Facebook och LinkedIn) samt
till andra kontakter. De kontakter som vi vände oss till var personer vi privat visste hade
kännedom om vårt undersökningsområde. Bakgrunden till att vi valde sociala medier var för
att nå ut till tänkbara respondenter. Efter en vecka hade inlägget setts av över 112 personer på
LinkedIn och delats elva gånger på Facebook. Men trots detta hade vi inte fått in mer än ett
svar. Ytterligare åtgärder gjorde då för att nå ut till fler potentiella respondenter. Efter kontakt
med en hemkommun delades länken vidare i deras chefsforum. För ytterligare spridning i
sociala medier delades inlägget på nytt och vi hörde även av oss till olika nätverk, såsom HRnätverket, Chefstidningen samt HR-bloggen.
Genom att vi hörde av oss till ett flertal kontakter via mail, fick vi därigenom respons tillbaka.
Bland annat framkom det från flera av mottagarna att de ansåg att undersökningen var
spännande och intressant. Annan feedback var att vi kanske blev begränsade då vi bad
respondenterna skriva i sina mailadresser. Detta bidrog eventuellt till att tänkta respondenter
inte var intresserade och istället avstod, då de möjligtvis inte kände sig tillräckligt anonyma.
Efter feedbacken ändrades introduktionen av formuläret. Trots att det redan informerades om
anonymitet, genomfördes ändringar för att förtydliga att mailadressen enbart var till för om
respondenterna själva var intresserade av att bli kontaktade.

3.4 Bearbetning av material
När insamlingen av vårt material var klart började vi analysera berättelserna. Totalt bestod det
empiriska materialet av sju stycken berättelser, varav en fick räknas som bortfall. Berättelserna
som kom in varierade både innehållsmässigt och i storlek. Berättelserna skrevs ut och
analyserades och jämfördes med varandra, på så vis kunde vi finna eventuella likheter och
skillnader. Dessa likheter och skillnader plockades därefter ut för att kunna bearbetas med
studiens syfte. Vi skrev ned och namngav olika områdena som respondenterna lyfte i sina
berättelser i en tankekarta. Genom detta märktes det att flera av berättelserna tog upp liknande
eller samma ämnesområde. I ett senare skede förde vi in det som fanns på tankekartan och
skapade en tabell (se tabell 1). Därmed blev det tydligt vad det fanns för gemensamma ämnen
i respondenternas olika berättelser. Följaktligen gick det att ta ut eventuella aspekter och
sammanhang som kunde användas för att tolka, förstå och förklara kvinnors chefskarriär.
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3.5 Etiska aspekter
Principer för etiska ställningstaganden är till för att skydda respondenterna. Med skydda menas
olika krav på information, samtycke, att behandla materialet konfidentiellt och dess nyttjande
(Bryman, 2011). Då vi i vår undersökning efterfrågade berättelser upplystes respondenterna i
detalj om studiens innehåll samt hur berättelserna skulle hanteras samt bearbetas. Dessa
upplysningar fanns med i formulärets inledning där det också framgick att platser och namn
byts ut i studien för att bibehålla anonymitet (se bilaga 1).

4. Resultat
Totalt består det empiriska materialet av sex stycken berättelser. Dessa berättelser läste vi
noggrant igenom samt jämförde med varandra. Med hjälp av berättelserna drogs även
paralleller till studiens teoretiska material. Detta för att få ut eventuella aspekter och
sammanhang som kan användas för att tolka, förstå och förklara kvinnors chefskarriär.
Följaktligen presenteras respondenternas berättelser i sin helhet nedanför. Berättelserna
refereras utifrån respondenterna men har fått fiktiva namn, för att bibehålla anonymiteten.
Fördelen med att presentera berättelserna i sin helhet, är för att vi ansåg att resultatet på så vis
blir mer tillgängligt och lättöverskådligt kring vad det faktiskt är respondenterna har förmedlat
i sina berättelser. Men först, innan presentationen av berättelserna, följer en tabell för att skapa
en mer överskådlig bild över resultatet. Kryssen i tabellen markerar vilka områden som
respondenten har valt att lyfta.
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Tabell 1. Sammanställning av respondenternas svar utifrån gemensamma ämnen

Anna
Anna har en gedigen chefskarriär där hon arbetat som chef sedan sitt första arbete. Då Anna har
en högre akademisk utbildning upplever hon att det tack vare utbildningen, lett till att hon fått
ta mer och större ansvar i sina yrkesroller. Den kompetens hon fått genom sin utbildning hjälpte
henne således mycket i början av karriären. Anna upplever även att hennes karriär har gått
snabbt och enkelt speciellt vid de tillfällen i karriären som hon fått stöd från en manlig mentor.

Bea
Som jag ser det finns inga hinder än vi själva. I Beas berättelse framkommer det att kvinnor har
en tendens att underminera sina kunskaper och färdigheter. Genom att ha arbetat med
rekrytering har hon mött många kvinnor som söker jobb, där kvinnorna oftast har varit
överkvalificerade för de tjänster som de söker. Bea menar att går att se skillnader till män som
söker jobben, de chansar mer trots att de kanske inte har de kvalifikationer som krävs för jobbet.
Bea kan även själv minnas att det tidigt i hennes chefskarriär uppstod problem med kvinnliga
kollegor. Hon hade arbetat på samma kontor som sina kvinnliga kollegor där hon sedan blev
chef. Bea blev aldrig chef över sina kollegor men fick en högre befattning inom samma
organisation. Genom detta förlorade hon de hon trodde var sina vänner. Anledningen till
förlusten var för att hon inte skulle komma och tro att hon var något. De manliga kollegorna
hon hade haft sedan tidigare fanns däremot kvar trots hennes nya högre befattning. Bea
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poängterar i sin berättelse att du behöver vara säker på att du vill bli chef då det är ensamt på
toppen. Det kan vara till fördel menar Bea om det finns andra chefskollegor att dela vardag och
arbete med samt att chefspositionen kräver helt andra saker av dig som person.

Cecilia
Genom Cecilias berättelse framkommer det att hon själv upplevt att det är mansdominerat på
de tyngsta chefsposterna. Cecilia menar även att det finns fortfarande en syn att när det kommer
till de riktigt stora besluten så lyssnar man mer på de manliga chefernas presentation än de
kvinnliga. Vidare menar hon att det finns en syn på att det är okej att det stormar kring manliga
chefer, men när det kommer till kvinnor blir det ifrågasatta. Genast blir det en fråga angående
om kvinnan är tillräcklig som ledare.

Erika
När jag var barn var de flesta mammorna hemmafruar, men för mig var det alltid självklart att
jag skulle göra karriär. Erika berättar om sin bakgrund. Hon är uppväxt med en mamma som
var hemmafru som tog hand om alla hushållssysslor. Det fanns alltid nybakta bullar i frysen
och allt det praktiska var alltid i sin ordning. Hennes pappa arbetade inom olika chefspositioner
och han uppmuntrade Erika med att om hon var ambitiös var allt möjligt i framtiden. Detta
menar Erika ledde hennes väg mot att vilja göra en karriär. Däremot blev det svårare än planerat.
Erika har fått erfara att det idag, samma sak som när hon var ung, fortfarande är kvinnan som
till största del ska sköta hushållssysslorna och ta hand om barnen. Då hon blev ensamstående
mamma till två små barn insåg hon att det inte är hållbart att fylla upp rollen som både mamma
och pappa. För oavsett om en kvinna lever i ett förhållande eller ensamstående är det fortfarande
idag kvinnorna som tar det största ansvaret för hushållssysslorna och barnen, trots att vi lever
på 2000-talet. Erika pekar på att detta är en av anledningarna till varför kvinnor drabbas av
utmattning, depressioner och annan ohälsa. Samt att balansen mellan arbete och fritid är svår.
Att jobba mycket och ofta, att umgås med sina vänner och familj och hålla hushållet i ordning
är en balansgång som kan upplevas besvärlig.

Frida
Jag är rättfram och säger rakt ut vad jag tycker. Jag är tydlig! Jag är inte konflikträdd men
hatar konflikter! Frida berättar om hur hon inte anser sig vara någon chef, men att hon däremot
anser sig vara mer av en ledare. Hon berättar om de egenskaper hon har; arbetsnarkoman,
controllfreak, rättvis och tillförlitlig. Med sitt sätt att vara menar Frida har gjort att hon aldrig
har sökt sina chefspositioner som hon har haft i sin yrkeskarriär. Utan att med hjälp av sina
personlighetsdrag har företagen hört av sig till henne och erbjudit tjänsterna. Hon menar att tack
vare hennes egenskaper har hon aldrig aktivt sökt ett chefsjobb, utan dessa uppdrag, som hon
oftast tackat ja till, har kommit till henne. Anledningen till varför ett chefsjobb aldrig heller har
sökts menar Frida beror på att det ställs alldeles för höga krav på att vara chef. Däremot om hon
erbjudits ett chefsjobb har dessa krav förändrats.
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De kraven som ställs på mig efter att jag fått ett chefsjobb kan jag mer påverka
själv! Jag säger: så här vill jag göra… Du har själv satt mig vid rodret så låt mig
göra det på mitt vis!
Frida berättar även att arbete har fått tagit en stor del av hennes liv då hon älskar att arbeta. Det
i sin tur har lett till att hon fått offra en del genom att inte kunna spendera lika mycket tid med
sina barn som hon kanske önskat. Bland annat fick hon exempelvis be barnens pappa om hjälp
för att sköta hämtningar, lämningar och övrig omsorg av barnen.

Gabriella
Redan under studierna bestämde Gabriella sig för att hon i framtiden skulle bli chef. För att
komma dit bestämde hon sig för att hoppa på de roller och befattningar som framförallt skulle
kännas roligt att göra enligt henne.
Så här i efterhand kan jag konstatera att det var inte svårt att bli chef, det som
var svårt har ibland varit att få acceptans för att jag kan lika mycket som mina
manliga kollegor och att jag visst kan förena föräldraskap med en karriär.
Hon berättar även att hennes man fått ta större ansvar för barnen. Under sin karriär har Gabriella
upplevt att flera av hennes manliga kollegor velat hjälpa och stötta henne framåt i karriären, än
vad hon mött kvinnliga kollegor som velat samma sak. Gabriella berättar också att hon under
sin karriär upplevt att kvinnorna ofta behöver överprestera i sina yrkesroller mer än vad männen
har behövt göra. Sedan är det svårt att veta vad som är självpåtaget för att vi som kvinnor tror
att det finns en förväntan, och vad som faktiskt är realitet. I sin berättelse redogör Gabriella
även hur det som kvinna inte alltid varit lätt att arbeta i miljöer som är kvinnodominerade och
inte heller i de miljöer som är mansdominerade.

Genom berättelserna som redovisats finns det några gemensamma aspekter som respondenterna
beskriver. I tabellen går att se en överskådlig syn över dessa. Vad som framkom var att manligt
stöd, livspusslet, utbildning samt kvinnors bemötande har haft störst betydelse för de flesta
respondenters chefskarriärer. Dessa aspekter kommer att diskuteras vidare i nästa kapitel.

5. Diskussion
I kommande diskussionskapitel lyfts aspekter och sammanhang som kommit fram efter
bearbetning av det empiriska- och det teoretiska materialet. Dessa länkar vi samman med våra
egna tankar och därmed diskuteras, motiveras och jämförs tidigare forskning med studiens
resultat. Detta för att resonera kring studiens syfte om vad det finns för möjliga aspekter och
sammanhang som kan påverka kvinnors chefskarriär. Men även för att försöka svara på frågan;
vilka aspekter påverkar kvinnors väg mot jämställdhet på de högsta chefspositionerna inom
organisationer?
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5.1 Utbildning och kunskap
Med utgångspunkt i resultatet fann vi att utbildning och kunskap varit en viktig del för att kunna
göra chefskarriär. Kvinnorna menar att deras utbildningar har lett till en stabil grund att stå på
som i sin tur ingett mer respekt. Följaktligen har utbildning och deras kompetens gjort att dessa
kvinnor har blivit erbjudna chefsjobb eller sökt tjänster som innebär ett chefskap. Tidigare
forskning gjord av SCB (2016) visar att kvinnor i åldern 25–34 tenderar att söka sig till en högre
utbildning, såsom högskola och universitet, till skillnad mot män i samma ålder. Detta skulle
kunna innebära att kvinnor håller på att gå om männen beträffande kunskapsnivå. Om nu
kvinnor har högre kunskaper inom sitt utbildningsområde, går det att ställa sig frågan; varför
återspeglas inte detta upp till organisationens högsta positioner där männen fortfarande
dominerar? Detta fenomen menar Allbright (2017) ger ett sken om att kompetens innebär att
vara man. Koppling går att dra till vad Cecilia beskriver om att det är fortsatt mansdominerat
på de högsta chefsposterna. Hon menar att när det kommer till större beslut finns det en tendens
till att manliga chefer får större gehör än de kvinnliga cheferna. En anledning till varför kvinnor
söker sig till högre utbildningar kan eventuellt bero på att de vill skaffa sig högre utbildning,
för att kunna konkurrera med männen. Det är tänkbart att kvinnorna upplever att de behöver
hävda sig och prestera bättre än männen för att kunna ta sig till toppositionerna.
Länsstyrelsen (2017b) och SCB (2016) redovisar dock att det finns yrkesområden där kvinnor
är överrepresenterade männen, dessa yrkesområden är även samma som de utbildningar där
antalet kvinnor dominerar. Detta gäller främst i den offentliga sektorn, inom utbildning samt
vård och omsorg. Inom dessa områden är kvinnorna dominerande, men även här är
toppositionerna representerade av män. Det visar på att det kan uppstå problem, både på individ, organisatorisk- och samhällsnivå. Mannen-som-norm är alltså en standard som kan påverka
alla.
Kvinnors känsla av att behöva skaffa sig högre utbildning samt att mannen-som-norm är hårt
förankrat i samhället skulle kunna kopplas med det som lyfts i resultatet. I berättelsen av Bea
går att läsa;
Jag som jobbat som personalare har vid rekryteringar många gånger upplevt att
kvinnor ofta är väl eller till och med överkvalificerade innan de söker ett jobb,
men däremot män chansar eller kanske till och med tycker att de har tillräckliga
kvalifikationer att söka jobbet, även om det på pappret inte är så.
Beas citat går att koppla till vad Due-Billing (2006) säger i sin forskning. Kvinnor har en
tendens att avgränsa sig själva och backar från att göra anspråk på en tjänst, då de inte känner
sig tillräckligt meriterade eller kompetenta. Sammantaget har kvinnor en högre kompetens på
pappret, men väljer inte alltid att söka tjänster som de är mer än väl kvalificerade till. Till
skillnad från männen som söker trots att de har mindre kompetens. Genom att kvinnor avgränsar
sig själva eller blir avgränsade på grund av hur mannen-som-norm färgar samhället, kan detta
resultera i att kvinnor inte hamnar på de högre positionerna.
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5.2 Identitet och chefskap
Archer et.al (2016), Glasø och Martinsen (2013) samt Hernandez-Bark et.al. (2015) menar
utifrån sin forskning att det inte finns några större skillnader i ledarskap beroende på
könstillhörighet. Trots detta upplever ändå studiens berättare att det är mer accepterat för en
manlig ledare att begå misstag eller komma med felaktigheter, än vad det är accepterat om en
kvinnlig ledare skulle göra detsamma. Studiens resultat och teori berättar om hur vanligt det är
att kvinnor upplever att de behöver ändra på sin identitet för att bli mer som en man, som i sin
tur kan bidra till att de blir mer accepterade som ledare. När kvinnan inte passar in i mannensom-norm vad gäller ledarskap, ifrågasätts hon. Frågesättningen kommer dessutom inte bara
från män utan likväl från andra kvinnor. Detta grundar sig eventuellt inte i själva ledarskapet,
utan snarare att det är en kvinna i positionen som en man enligt stereotypa uppfattningar borde
ha (Alvesson & Due-Billing, 2009; Due-Billing, 2006; Mavin, 2008; Sandebo-Eriksson, 2008).
Det går att koppla till Cecilias berättelse där hon uttrycker sig följande:
Likaså finns en förhärskad syn att det är ok att det stormar kring en manlig chef,
det är bara att köra på, men händer motsvarande där kvinnan har det yttersta
ansvaret ifrågasätts oftast kvinnan med att det måste vara fel på ditt ledarskap.
Sammanfattningsvis tenderar samhällets normer att fortsätta påverka oss. Det ter sig som att
kvinnorna är de som behöver ändra på sig för att bli mer lika männen och accepteras. Frågan
som uppstår är, varför är det inte männen som kan anpassa eller ändra på sig? Kvinnans ständiga
arbete med sin identitet och att bli ifrågasatt om vem hon är och vad hon gör, ökar kvinnors oro
och skapar höga prestationskrav. Dessutom tampas kvinnan på grund av detta med att få sina
identiteter att samverka med varandra. Detta kan vara tänkbara anledningar till varför kvinnor
inte känner att de vill offra och utstå de påfrestningarna som en chefskarriär kan innebära.
Allbright (2017) diskuterar att Sverige behöver fler kvinnor som förebilder på de högsta
positionerna för att lyckas bryta den långsamma utvecklingen och få fler kvinnor till
toppositionerna. Men hur ska vi kunna se upp till dessa kvinnliga förebilder och vilja gå i deras
fotspår när vissa blir behandlade och utsätts av den kritik som de gör? Låter vi alla kvinnliga
ledare få den chansen som de förtjänar? Ifall fler kvinnor de närmsta åren ska inta de högsta
toppositionerna bör vi kanske fundera på om det inte är hög tid att sluta könsmärka ledarskap
som något typiskt manligt och börja lita på och stå upp för varandra istället.

5.3 Livspusslet
I tidigare forskning gjord av Alvesson och Due-Billing, (2009), Due-Billing, (2011) och
Sandebo-Eriksson, (2008) visas att stereotypiska inställningar påverkar att hemmen inte är
jämställda. Kvinnorna är de som tar störst ansvar och ordnar med flest obetalda hushållssysslor.
Forskarna menar att i många förhållanden och i kvinnors identitet sitter den äldre generationens
hemmafrusysslor kvar i hur kvinnan ska agera. Det är en samhällsnorm som både kvinnor och
män påverkas av och lever utefter. Däremot om vi ser till resultatet i denna studie, har dessa
kvinnor åstadkommit att göra en chefskarriär och flera av dem menar att det är tack vare att de
har haft det jämställt i sin familj. Kvinnorna berättar att de har haft barnens pappor till stor hjälp
för att få livspusslet balanserat. Således visar studiens resultat på, för att kunna göra karriär blir
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det tvunget att gå ifrån den historiska stereotypa bilden kring hur familjelivet “borde” vara.
Däremot visar tidigare forskning och statistik ändå på hur det ser ut ur ett större
samhällsperspektiv. Det visas att det fortfarande finns problematik med att kvinnor tar ett större
ansvar för obetalda hemmasysslor (SCB, 2016; SOU 2015:50). Vidare kan detta göra att
kvinnor eventuellt avstår en chefskarriär eller väljer att inte ta på sig mer ansvar och krav, som
en högre chefsposition kräver. Det går även att koppla till vad både Länsstyrelsen (2017a) och
Glasø och Martinsen (2013) lyfter om att kvinnor upplever större oro och stress. Vilket även
beskrivs i Erikas berättelse att det inte är hållbart att kvinnorna är de som fortfarande ska behöva
ta det största ansvaret för hemmet. Hon menar att det i många fall kan leda till att kvinnor
drabbas av utmattningsdepressioner samt annan ohälsa. Sammanfattningsvis, om du har ett stort
ansvar hemma men även ett krävande jobb kan det leda till att du upplever ökad stress och oro.
Denna faktor kan spela roll i om du som kvinna väljer att ha ett krävande jobb eller inte.
Problematik med att få pusslet på plats kan alltså innebära att kvinnorna väljer bort en
chefskarriär, eventuellt senarelägger den till en annan period i livet. Studiens resultat visar att
för att kunna göra en chefskarriär underlättar det om familjelivet är jämställt. Men ur det större
perspektivet är det inte det mest vanligt förekommande idag då samhällets normer påverkar
utformningen av hur ett familjeliv ser ut.

5.4 Stödfunktion
I fyra av sju berättelser går det att läsa att manliga kollegor, chefer, mentorer och pappor haft
stor påverkan på kvinnornas chefskarriärer (se tabell 1). Männens stöd lyfts som avgörande för
att respondenterna har kommit dit de önskat. Resultatet som tagits fram är inget som tydligt
framkommer i tidigare forskning, vilket gör det intressant att diskutera vidare kring. Tidigare
forskning såsom Augoustinos och Sorrentino (2016) beskriver snarare, att män har en tendens
att underminera kvinnor i högre positioner och därmed inte stöttar kvinnor i sin utveckling.
Tvärtemot visar resultatet i vår studie att männen varit en avgörande faktor för att kunna lyckas
med en chefskarriär. Exempelvis berättar Anna att hennes chefskarriär gått snabbare och
enklare tack vare stöd från en manlig mentor. Som beskrevs tidigare är det inget område som
vi upplever som särskilt forskat kring, det gör att det väcker tankar och frågor hos oss. Beror
bristen på forskningen på att det är ett nyupptäckt område? Är det ett fenomen som inte
framkommit tidigare? Kan det ha med ett generationsskifte att göra? Eller är det något som
håller på att förändras i samhället? En viktig aspekt är även den hjälp respondenterna fått av
deras respektive. De menar att utan deras hjälp hade det varit svårare att göra chefskarriär. Detta
diskuterades tidigare men är värt att nämna igen, när det är mer jämställt hemma, finns bättre
förutsättningar för kvinnor att göra chefskarriär.
Vidare visar resultatet på att det är männen som har stöttat snarare än kvinnor. Exempelvis
skriver Gabriella; Jag har mött fler män längs vägen som har velat stötta och hjälpa mig fram,
än vad jag har mött kvinnor som har agerat samma. Fenomenet kring att kvinnor inte stöttar
varandra är något som både Mavin (2008) och Due-Billing (2006) beskriver. I vår studie finns
ytterligare ett exempel hämtat från Beas berättelse. Bea skriver att hon genom en högre roll i
företaget gick miste om alla sina kvinnliga kollegor då hon inte skulle komma och tro att hon
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var något. Citatet går att koppla till det Due-Billing (2006) lyfter kring kvinnors svartsjuka och
motstånd till varandra. Vilket även resulterar i det som Mavin (2008) understryker i sin
forskning, att kvinnor dömer varandra hårdare och har svårare för att stötta varandra.
Det finns således två intressanta aspekter som går att notera, både att kvinnor upplever att
manligt stöd har varit betydande men även att kvinnor kan döma varandra hårdare. Det går även
att sammanlänka med problematiken som finns kring mannen-som-norm. Normen har en
påverkan på våra värderingar och gör att vi reagerar på sådant som bryter mot den. Som
resultatet tar upp behöver det inte bara vara männen som reagerar utan även kvinnor reagerar
när mannen-som-norm bryts.

6. Slutsats
Studiens syfte var att beskriva, tolka och förstå olika aspekter och sammanhang som kan
påverka kvinnors chefskarriär. Studien har med utgång från syftet försökt att besvara frågan;
vilka aspekter påverkar kvinnors väg mot jämställdhet på de högsta positionerna inom
organisationer? Med utgång från både tidigare forskning och studiens resultat, beskrivs ett
flertal olika aspekter och sammanhang som kan ha påverkan på kvinnors chefskarriär. Hur
faktorer som utbildning, livspusslet, samhällets normer och personers identiteter kan ha
påverkan på kvinnors väg mot en chefskarriär.

6.1 Normkritik
En genomgående röd tråd i både det vetenskapligt förankrade och vårt resultat, leder fram till
en gemensam faktor: samhällets normer. Samhället könsmärker och delar upp våra åsikter och
värderingar kring vad som ska anses rätt och vad som ska anses som avvikande. Som Roth
(2011) förespråkar bör vi alla, kvinnor som män, gamla som unga, utmana och ifrågasätta de
normer som finns i samhället. För som Roth (2011) menar kommer inte samhällets konstruktion
med normer och värderingar förändras förrän vi börjar ifrågasätta och granska oss själva och
våra positioner. Normer som finns i samhället, i organisationer, på individ och gruppnivå måste
förändras. Görs inte detta kommer det fortsatt vara icke jämställt på organisationers toppnivå.
Vi alla, män och kvinnor måste acceptera och tillåta kvinnor att inta de utpekade manliga
positionerna, annars kommer organisationer aldrig få fler kvinnor på sina toppositioner. Som
framkommer ur berättelserna, men även lyfts av Due-Billing (2006) och Mavin (2011) sätter
kvinnorna hinder för varandra, män sätter hinder för kvinnorna och kvinnorna sätter hinder för
sig själva. Samhället är dömande mot en kvinna som bryter normen och vågar ta klivet fram.
Roller och positioner är könsmärkta, när det är ett kön som inte tillhör dess traditionella kontext
blir vi ifrågasättande mot om det verkligen är okej. Kanske är det hög tid att sluta vara
misstänksamma mot varandra och att kvinnorna går samman, tillsammans med männen, mot
ett gemensamt mål: ett jämställt samhälle.
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6.2 Avslutningsvis
Undersökningen blir ett bidrag till ökad kunskap och förståelse kring vad det är som påverkar
kvinnor att nå en eventuell högre chefsposition. Tre olika perspektiv har tagits fram som vi
anser varit återkommande genom hela studien. Dessa leder fram till ett försök att besvara
frågan; vilka aspekter påverkar kvinnors väg mot jämställdhet på de högsta chefspositionerna
inom organisationer? De tre olika perspektiven är;




Mannen-som-norm
Normkritik
Stödfunktioner

Det blev tydligt genom både teori och empiriskt resultat att mannen-som-norm är något som
påverkar kvinnors möjligheter till chefskarriärer. Mannen-som-norm ter sig vara rotat i
samhällets struktur och något som omedvetet färgar på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Vi anser därför att normer borde kritiseras och ifrågasättas för att öka medvetenhet kring
fenomenet och dess påverkan till varför det inte finns fler kvinnliga chefer på högre poster.
Studien kom även fram till en anmärkningsvärd aspekt som både var intressant men också
oväntad med tanke på det vi funnit kring mannen-som-norm. Det som förvånande var den
manliga stödfunktionen. Manliga kollegor, mentorskap och familjemedlemmar har haft
betydelse genom att vara en stöttande funktion för kvinnors chefskarriärer. Detta anser vi vara
ett ämne som inte är särskilt utforskat och därför ett intressant perspektiv att ta med sig vidare
till framtida forskning. Studien har inte haft för avsikt att vara eller bli generaliserbar. Vårt
resultat är ett axplock av eventuella tänkbara aspekter och sammanhang. Genom komplement
av exempelvis intervjuer eller fler svar från respondenter hade det varit möjligt att se fler
tänkbara anledningar och gett ett större djup kring vad som påverkar kvinnors chefskarriärer.
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