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SAMMANFATTNING 
 
Vårt huvudsyfte med denna uppsats var att inom den privata sektorn undersöka vad kvinnliga 
och manliga chefer på toppnivå har för förklaringar till att det finns så få kvinnliga chefer på 
denna nivå. Vi ville även ta reda på om det fanns några skillnader mellan vad dessa kvinnliga 
och manliga chefer anser om orsakerna till detta faktum. Intervjuer genomfördes med fyra 
manliga och fyra kvinnliga verkställande direktörer. Undersökningen visade att män och 
kvinnors åsikter inte skiljer sig nämnvärt åt. Den förklaring som kvinnor anser har störst 
betydelse är att ansvaret för hem och familj ofta ligger på kvinnornas axlar. Män tror att den 
huvudsakliga orsaken är att kvinnor har ett bristande intresse för teknikorienterade ämnen, 
vilket i sin tur leder till ett smalare urval vid nyrekryteringar. En förklaring som båda könen 
anser vara betydande i detta sammanhang är att kvinnor saknar rätt kontaktnät.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
Our main purpose with this thesis was to, within the private sector, investigate what 
explanations female and male executives at a top level have to the phenomenon that it is so 
few female directors at this level. We also wanted to find out whether there were any 
differences in what these female and male executives saw as a cause to this fact. The 
interviews were conducted with four male and four female head directors. Our study revealed 
that male and female opinions do not differ that much. What women see as the most dominant 
factor is that the responsibility for the family often lies upon the female’s shoulders. Men on 
the other hand mean that the main reason is that women is lacking interest for the more 
technical oriented subjects, which narrows the options when a company is recruiting new 
personnel. One opinion that both sexes believe is significant in this context is that women 
seldom have the important social connections. 
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1 PROBLEMOMRÅDE 
 
I detta kapitel ger vi läsaren en inledning och bakgrund till vår problemdiskussion för att 
därefter specificera problemet och precisera det i ett syfte.  
 
1.1 Inledning 
 
Tollgerdt-Andersson (1996) skriver att det länge har funnits ett stort intresse för ledarskap. 
Redan under antiken försökte filosofer och vetenskapsmän förklara hur världen borde styras. 
Det har genom tiderna getts en mängd exempel på hur organisationer borde ledas och intresset 
för ämnet är idag fortfarande stort. Även Abrahamsson och Andersen (2000) påstår att 
ledarskapsfenomenet alltid har fascinerat oss människor. Varför blir några ledare och andra 
inte? Behövs ledare eller inte? Vad gör en ledare? Detta är några av de funderingar kring 
ledarskap som brukar finnas. 
 
1.2 Bakgrund 
 
Det finns flera hundra definitioner av ledarskap enligt Abrahamsson och Andersen (2000). 
Deras definition av ledarskap är: ”Ledarskap är det beteende som en eller annan individ i en 
grupp, organisatorisk enhet uppvisar och som gäller systematisk påverkan på de andra med 
avsikt att gruppen eller organisationen skall lösa bestämda uppgifter och nå bestämda mål.” 
En annan, mer kortfattad, definition är enligt Hersey (1984): ”Ledarskap är varje försök att 
påverka någon eller någras beteende.” 
 
Abrahamsson och Andersen skriver att ledarskap har att göra med att uppnå resultat 
tillsammans med och genom andra människor. När flera människor skall arbeta mot en 
organisations mål, bör någon ta på sig uppgiften att planera, koordinera och kontrollera 
aktiviteten. Ledarskap behövs alltså för att styra exempelvis en organisation. Författarna ger 
även en definition av begreppet organisation: ”En organisation är en planmässigt inrättad 
sammanslutning av personer, vilka har syftet att nå vissa mål.” 
 
Abrahamsson och Andersen påstår vidare att det finns de som hävdar att ledare och ledarskap 
varken är nödvändiga eller önskvärda. Det är en uppfattning som inte stämmer särskilt väl 
överens med verkligheten enligt dem. Mänsklighetens historia kan inte visa upp några 
exempel på varaktiga grupper eller organisationer som inte haft någon form av ledarskap. 
 
Inom ledarskap används begreppen ”chef” och ”ledare” ofta som synonymer men de har 
olika innebörd påpekar Ahltorp (1998). Ledarskap är en relation istället för en position, det är 
en informell process som inte behöver ha några formella ansvarsområden eller befogenheter. 
Legitimitet som ledare avgörs från dem som leds. Att vara chef innebär att ha en formell 
funktion med oftast uttalade ansvars- och befogenhetsområden. En chefsposition innebär en 
position i en organisation. Det krävs en formell utnämning av överordnande chefer för att bli 
chef. En chefposition gör inte automatiskt att chefen blir en ledare och det är inte alltid 
chefskapet blir legitimt hos dem som leds (ibid.). Hersey (1984) definierar chefskap enligt 
följande: ”Chefskap är att arbeta genom och med hjälp av andra för att uppnå 
organisationsmål.” 
 
När vi i fortsättningen kommer att använda dessa begrepp så är det begreppet chef vi kommer 
att syfta på, alltså en formellt utsedd chef med vissa bestämda befogenheter och ansvars-
områden. 
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När det gäller ledarskap så brukar det diskuteras om det finns kvinnligt och manligt ledarskap, 
om män och kvinnor har olika ledarstilar. En del forskare hävdar att det inte finns några 
skillnader utan att det har att göra med fördomar kopplade till biologiskt kön, menar Fagerfjäll 
(2003). Andra forskare säger att det finns skillnader mellan könen beträffande ledarstil. 
Exempelvis Kvande och Rasmussen (refererad i Solberg, 1997, s 41) menar att kvinnor är 
inriktade på samarbete, likvärdighet, kontakt och relationer medan män är inriktade på 
kontroll, formell organisation och ansvarsdelegering. Kvinnligt ledarskap känns intressant att 
titta närmare på, bland annat eftersom vi själva är kvinnor och för att vi i framtiden möjligtvis 
kommer att befinna oss på en ledande position. 
 
Enligt Frankenhaeuser (1993) anser många att kvinnor passar bra som chefer. Att kvinnor i 
högre grad än män har de egenskaper som passar morgondagens chefskap; lyhördhet, 
samarbetarförmåga, flexibilitet. Men trots detta så finns det betydligt fler manliga än 
kvinnliga chefer. 
 
Fagerfjäll tar upp det faktum att det finns så få kvinnliga chefer inom det privata näringslivet. 
Han förklarar att Sverige tillhör de länder som ligger i täten när det gäller jämställdhet mellan 
kvinnor och män. Svenska kvinnor har till exempel lika hög utbildning som män och har en 
viss tendens att till och med ha högre utbildning i genomsnitt. Kvinnor i Sverige yrkesarbetar 
nästan lika mycket som män och inget annat land har en så utbyggd barnomsorg. Dessutom så 
deltar svenska män oftare i hemmets skötsel än män i andra länder. Trots detta så ligger 
Sverige inte i topp när det gäller kvinnor på chefspositioner i det privata näringslivet. USA 
och en del andra länder i Europa har gjort större framsteg än Sverige när det gäller kvinnor på 
toppositioner. I tidningen Fortunes lista över de femhundra största företagen i USA kan man 
läsa att en av tio chefer är kvinnor men i Sverige är denna siffra klart lägre på denna översta 
nivå (refererad i Fagerfjäll, 2003, s 25). 
 
Även i Statens offentliga utredningar, SOU, (1994) kan man läsa att Sverige är ett land med 
hög jämställdhet på många områden men långt ifrån alla. Det finns mycket mer att göra. Det 
är fortfarande så att kvinnor och deras kompetens inte används fullt ut i arbetslivet. Kvinnor 
får inte samma chans till utveckling och befordran som män. Kvinnor har dessutom inte lika 
lön som män med liknande befattningar. SOU tar även upp att kvinnor är sällsynta på ledande 
poster i svenskt näringsliv. 
 
Fagerfjäll nämner företeelsen att manliga chefer fortare kommer till höga befattningar medan 
kvinnor av någon anledning hejdas. Forskare brukar kalla fenomenet att kvinnor stöter i 
glastaket. Någonstans i karriären stöter kvinnor huvudet i ett osynligt tak, medan de manliga 
karriäristerna kan komma vidare. Drake och Solberg (1997) skriver att begreppet glastak 
kommer från amerikansk organisationslitteratur i ett kvinnoperspektiv. Trots att det har skett 
en ökning av antalet yrkesarbetande kvinnor under de senaste åren, är kvinnorna fortfarande 
underrepresenterade på positioner med makt och ansvar. Glastaket består av synliga och 
osynliga samt medvetna och omedvetna förhållanden inom en organisation. Drake och 
Solberg påstår att det är både män och kvinnor som upprätthåller detta tak, och att det kan 
förklaras med organisationens hierarkiska uppbyggnad och olika ledarstilar som bygger på 
könens olika uppfostringsmönster. Denna osynliga barriär för kvinnor kan ha olika tänkbara 
delförklaringar säger Fagerfjäll. Den första beror på manliga attityder. På VD-posten sitter 
ofta en man med en lång karriär bakom sig. Kvinnor och män skiljer sig från varandra både 
biologiskt och kulturellt. Det blir svårt för en kvinna att ta sig in i ett sammansvetsat manligt 
kollektivt och vice versa. Den andra delförklaringen beror på kvinnorna själva. Det 
förekommer att kvinnor uttrycker åsikter om att teknik, affärer och annat som ett företag 
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består av är tråkiga verksamheter. En tredje delförklaring tar upp kvinnors arbetsbelastning. 
Kvinnor föder barn och för de flesta innebär detta åratal av frånvaro eller deltid vilket medför 
en paus i karriären. En del kvinnor väljer att ta huvudansvaret medan barnen är små och andra 
saknar stöd från jämställda makar. 
 
Fagerfjäll menar att i många avseenden så blev 1990-talet kvinnors genombrottsdecennium i 
de utvecklade industriländerna. I svensk politik har kvinnorna gått från en knapp tredjedel av 
förtroendeposterna till över 40 procent. På kulturområdet är andelen kvinnor i toppositioner 
numera en tredjedel mot en knapp fjärdedel för tio år sedan. Inom massmedier står kvinnliga 
chefer för en fjärdedel, likaså inom svenska organisationer. Inom förvaltning och vetenskap 
närmar sig andelarna en tredjedel efter en mycket snabb förändring. Inom den svenska kyrkan 
är en femtedel av ledarna kvinnor. Det finns egentligen bara ett undantag från denna 
förändring och det är inom det privata näringslivet. Där är andelen kvinnor mycket lägre om 
man räknar de allra högsta befattningarna påstår Fagerfjäll. Eftersom problemet med få 
kvinnliga chefer på toppositioner är mest vanligt inom det privata näringslivet så har vi valt 
att inrikta vår undersökning på chefer inom denna sektor. 
 
1.3 Problemdiskussion 
 
Trots att män och kvinnor i Sverige är relativt jämställda på de flesta områden så finns det, 
som tidigare sagts, få kvinnliga chefer på toppositioner, särskilt inom privata företag. Detta 
problem anser vi vara väldigt aktuellt och därför kände vi att ville undersöka mer vad detta 
kan bero på. Enligt Muhonen (1999) finns det inom området kvinnor och ledarskap flera olika 
teorier, synpunkter, begrepp och förklaringar. Hon menar att något förenklat kan man väva 
samman dessa till två typer av teorier eller förklaringsmodeller till varför det inte finns fler 
kvinnliga chefer. Individcentrerad ansats är den ena förklaringsmodellen och den 
koncentrerar sig på individen. Faktorer såsom tidig socialisation, personlighet och 
könsrelaterade faktorer studeras i denna ansats. Den andra förklaringsmodellen kallas 
situationscentrerad ansats och fokuserar på strukturen i organisationer och i samhället. Det är 
makt- och möjlighetsstrukturen och kvinnornas fåtal som utgör hinder för kvinnor att nå högre 
positioner menar forskare inom denna ansats.  
 
Efter att ha studerat de olika förklaringarna till varför det inte finns fler kvinnor på höga 
chefspositioner har vi upptäckt att svaret inte är så enkelt. Det finns en mängd olika åsikter 
och förklaringar till detta problem och det är svårt att härleda problemets orsak till endast en 
eller några få faktorer. En fråga som vi ställde oss var vilken syn kvinnliga och manliga chefer 
har på detta problem och denna frågeställning leder oss fram mot syftet med denna uppsats. 
 
1.4 Syfte 
 
Vårt syfte är att inom den privata sektorn ta reda på vad kvinnliga och manliga chefer på 
toppnivå har för förklaringar till att det finns så få kvinnliga chefer på denna nivå. Vi vill även 
undersöka om det finns några skillnader mellan vad dessa kvinnliga och manliga chefer anser 
om orsakerna till detta faktum. 
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2 METOD 
 
I detta kapitel beskriver vi vilken forskningsmetod samt vilka datainsamlingsmetoder som 
använts för att svara på vårt syfte. Vi ger även motiveringar till varför vi valt dessa metoder 
och vilka för- och nackdelar som finns med dessa. Avslutningsvis förklaras hur vi gått till 
väga med vår undersökning. 
 
2.1 Forskningsmetod 
 
All typ av forskning undersöker egentligen kvalitet men det är ändå möjligt att skilja mellan 
kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Frågor som börjar med till exempel vem, hur, 
varför, på vilket sätt förutsätter användningen av kvalitativa metoder. Svaren på sådana frågor 
uttrycks i ord och satser och sällan i siffror. Exempel på kvalitativa variabler är kön, civil-
stånd, utbildningsområde och yrke. Den datainsamlingsmetod som bör användas till denna typ 
av variabler är exempelvis temaintervju, fritt formulerade svar i frågeformulär och deltagande 
observation. (Nyberg, 1999) 
 
Kvantitativa frågor är sådana som till exempel börjar med hur mycket, hur många och hur 
ofta. De berör egenskaper som man kan ha mer eller mindre av och svaren går att mäta med 
ett mätinstrument. Exempel på kvantitativa variabler är inkomstnivå, ålder, kroppslängd och 
vikt. Datainsamling kan då göras med hjälp av exempelvis frågeformulär med fasta svar eller 
med olika skalor. (Nyberg, 1999) 
 
De variabler vi avsåg att undersöka i vår uppsats var till största del av det kvalitativa slaget, 
utbildning, civilstånd, karriär och åsikter om olika saker med mera. Frågorna var av den typen 
att de ofta började med orden hur, varför, på vilket sätt, vad anser du om… med mera.  
 
2.2 Val av datainsamlingsmetoder 
 
Eftersom de frågor vi ville ställa var av de kvalitativa slaget valde vi att använda oss av 
personlig intervju, telefonintervju och elektroniskt frågeformulär. Vi gav respondenterna 
möjlighet att välja det alternativ som de ansåg passa dem bäst. De respondenter som befann 
sig utanför Skellefteå kommun fick dock inte välja personlig intervju på grund av praktiska 
skäl. Frågorna var desamma oavsett datainsamlingsmetod. En av frågorna bestod av ett antal 
påståenden som förklarar det faktum att det är så få kvinnor på ledande positioner inom den 
privata sektorn. Respondenterna fick ange i vilken utsträckning de instämde med dessa 
påståenden. 
 
2.2.1 Intervjuer 
 
Intervjuer kan vara lämpliga när man vill samla in detaljerad information från ett mindre antal 
människor. Intervjuer är lämpade exempelvis när frågorna är av känslig karaktär. Känsliga 
frågor måste hanteras varsamt och kräver ibland en del övertalning för att få informanten att 
öppna sig och ge ärliga svar. Även när man tar beslutet att använda intervjuer som 
datasamlingsmetod så bör man ta hänsyn till två faktorer: 

 Är det möjligt att få direktkontakt med de eventuella intervjuobjekten? 
 Är intervjuerna genomförbara med tanke på tids- och resekostnader? 

 
Intervjuer inte är så enkla att genomföra som man kan tro och att det krävs en hel del 
förberedelser och planering. Det gäller exempelvis att förbereda frågor, välja ut informanter 
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och att arrangera mötesplatsen. Anteckningar bör göras under intervjun eller direkt efter. 
Ljudupptagningar är en standardmetod för att fånga in intervjudata och det erbjuder en 
permanent och fullständig dokumentation av det som sägs under intervjun. (Denscombe, 
2000) 
 
De frågor som vi ville undersöka var av ganska känslig karaktär och därför valde vi att göra 
personliga intervjuer och telefonintervjuer. Vi är medvetna om att viss information, 
exempelvis kroppsspråk och ansiktsuttryck, kan gå förlorad vid telefonintervjuer. Tack vara 
noggranna förberedelser ansåg vi dock att denna datainsamlingsmetod kunde ge tillräcklig 
informationsmängd för undersökningen. 
 
2.2.2 Frågeformulär 
 
Vid användningen av frågeformulär kommunicerar man enbart verbalt. Därför blir den 
språkliga formuleringen ännu viktigare än i en intervju där man kan omformulera sina frågor 
eller upprepa dem med annan betoning. Frågeformulär är lämpliga när man vill nå fler 
människor än vad som är möjligt vid intervjuer eller observationer och när man vet vilka 
uppgifter man behöver samt när det är möjligt att formulera relativt entydiga och klara frågor. 
En fördel med frågeformulär är att man kan nå relativt många människor. Nackdelar är att 
svarsbortfallet sannolikt blir större än vid intervjuer och att det är svårt att få en 
sammanhängande beskrivning av en människa eller en situation. (Winter, 1992) 
 
Eftersom vi gav våra respondenter möjligheten att välja ett elektroniskt frågeformulär som ett 
alternativ till en intervju var vi noga med att utforma frågorna på ett klart och tydligt sätt för 
att undvika missförstånd. För att öka reliabiliteten, tillförlitligheten hos formuläret, fick några 
testpersoner läsa igen det för att minimera risken för eventuella oklarheter innan det skickades 
ut till informanterna.  
 
2.2.3 Val av respondenter 
 
En fråga som många studenter undrar över vid uppsatsskrivning är hur många respondenter 
som behövs för en empirisk undersökning. Det är svårt att ge något enkelt svar på den frågan. 
Antalet respondenter måste väljas så att man får tillräckligt med information för resultatdelen 
och för att kunna dra meningsfulla slutsatser. Vid djupgående intervjuer med några kunniga 
yrkesutövare, räcker det kanske med åtta-tio personer. Använder man sig av frågeformulär 
behöver man oftast betydligt fler respondenter. (Nyberg, 1999) 
 
Eftersom vi ville jämföra kvinnliga och manliga verkställande direktörers åsikter så var det 
självfallet att vi behövde intervjua både kvinnor och män på denna nivå. Eftersom vi ville 
utföra relativt djupgående intervjuer ansåg vi det vara lämpligt med cirka tre till fyra personer 
av vardera kön för att få tillräckligt med information för vår undersökning.  
 
För att öka validiteten, det vill säga att verkligen mäta det som avses att mätas, valde vi att 
endast intervjua verkställande direktörer och inte underchefer eller anställda. Detta motiverar 
vi med att vi tror att verkställande direktörer har större kunskap och förståelse om detta 
problem. Eftersom de själva befinner sig på toppnivå så vet de vad detta innebär samt vilka 
fördelar och nackdelar positionen medför. Vi lät även respondenterna vara anonyma om de 
föredrog det, eftersom vi strävade efter att de skulle våga öppna sig så mycket som möjligt.  
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2.2.4 Skriftliga källor 
 
Innan en forskare börjar med sin forskning så bör en litteraturöversikt göras. Den visar bland 
annat att forskaren är medveten om de tidigare arbeten som redan utförts inom området och 
den gör det möjligt för läsaren att se vilka teorier som forskaren använt sig av. Skriftliga 
källor i sig kan betraktas som en datakälla, som ett alternativ till frågeformulär, intervjuer och 
observation. De skriftliga källorna kan vara böcker, tidskrifter, dokument från Internet, 
dagstidningar, officiell statistik med mera. För alla typer av skriftliga källor måste forskaren 
göra en bedömning av deras trovärdighet. Det är naivt att acceptera alla skriftliga källor och 
bedöma alla som lika värda. Att avgöra vilka källor som har ett kvalitativt innehåll är inte 
alltid så lätt men det finns vissa tumregler man kan gå efter. När det gäller böcker kan man 
titta på om bokens förlag är känt, vem som är utgivare med mera. Om dessa är kända så kan 
detta ge en tillförsikt om bokens kvalitet. (Denscombe, 2000) 
 
Vi har sökt litteratur på universitetsområdet Skerías bibliotek Skeribi och på statsbiblioteket i 
Skellefteå. De sökord som vi använt oss av är kvinnligt ledarskap, kvinna och chef, kvinnliga 
chefer, kvinnliga ledare, ledarskap, organisation med flera. Vi har använt oss av böcker där 
författarna angivit referenser till materialet. Det gav oss en känsla av att materialet var relativt 
vetenskapligt. 
 
2.2.5 Bearbetning av data 
 
För att på ett enkelt sätt kunna sammanställa respondenternas svar på de påståenden som 
förklarar det faktum att det är så få kvinnor på ledande positioner, kodade vi svarsalternativen 
med olika poäng. Det fanns fyra svarsalternativ att välja bland. Kodningen såg ut som 
följande: Stämmer inte alls=1 poäng, stämmer i viss mån=2 poäng, stämmer ganska bra=3 
poäng, stämmer i hög grad=4 poäng. Maxpoängen blev 16 poäng för vardera påstående och 
kön och den lägsta blev 4 poäng. Därefter utformades diagram för samtliga påståenden som 
visade hur många poäng varje påstående sammanlagt fick av vardera kön. Dessa poäng har vi 
i analysdelen döpt till påverkanspoäng. 
 
2.3 Tillvägagångssätt 
 
Efter att vi bestämt oss för att skriva vår uppsats inom ämnet kvinnligt ledarskap började vi 
fundera kring vilket syfte vi ville ha med uppsatsen. Vi letade fram litteratur och började läsa 
igenom det som redan var skrivet om ämnet. De fanns en hel del undersökt och skrivet om 
kvinnligt ledarskap. Något som kändes intressant och aktuellt var varför det är så få kvinnliga 
chefer på toppositioner. Vi bestämde oss för detta ämne och började därefter arbeta fram en 
problemdiskussion och ett syfte. För att få tillräckliga kunskaper om ämnet arbetade vi med 
den teoretiska referensramen. Parallellt med detta började vi fundera över hur vi skulle 
genomföra vår undersökning och vilka datainsamlingsmetoder vi tänkte använda.   
 
När vi bestämt vilka metoder vi skulle använda oss av började vi fundera över vilka personer 
vi ville intervjua. Eftersom avsikten var att jämföra manliga och kvinnliga chefers syn på den 
låga kvinnorepresentationen så ville vi intervjua chefer från båda kategorierna. Eftersom vi 
själva studerar i Skellefteå började vi med att försöka lokalisera kvinnliga verkställande 
direktörer inom Skellefteå kommun. Vi använde oss av databasen AffärsData. På grund av att 
inga kvinnliga verkställande direktörer hittades sökte vi vidare med hjälp av sökmotorerna 
AltaVista och Evreka efter företag i Sverige med kvinnliga direktörer. Sökorden som 
användes var exempelvis kvinnliga chefer, kvinnligt ledarskap med flera. Vi skickade via 
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mail ut en förfrågan till totalt tio kvinnor om de ville delta i vår undersökning. En av dessa 
svarade på vårt bifogade elektroniska frågeformulär, två ställde upp på en telefonintervju och 
en intervjuades personligen. Parallellt med detta letade vi även efter manliga direktörer. Vi 
gick tillväga på liknade sätt men tack vare att urvalet var större på den manliga sidan sökte vi 
även inom Skellefteå kommun. Detta gjordes genom att söka i företagsregistret på Skellefteå 
kommuns hemsida på Internet. Även till dessa tio skickades en förfrågan via mail om de ville 
delta i vår undersökning. Med anledning av en låg svarsfrekvens skickades ytterligare fem 
förfrågningar ut till manliga verkställande direktörer. En svarade på det elektroniska 
frågeformuläret, två ställde upp på en telefonintervju och en intervjuades personligen. 
 
2.4 Metodproblem 
 
Det första problemet som infann sig var att hitta kvinnliga direktörer inom Skellefteå 
kommun. Ingen kvinnlig VD hittades i Skellefteå och på grund av tidsbrist samt ekonomiska 
begränsningar valde vi därför att utföra telefonintervjuer alternativt frågeformulär via mail 
med kvinnliga direktörer utanför Skellefteå kommun. Vi ansåg det dock nödvändigt att 
genomföra en personlig intervju även med en kvinnlig VD. Vi hittade slutligen en kvinnlig 
före detta VD och i och med att hon nyligen lämnat posten fann vi hennes åsikter relevanta för 
undersökningen. En annan svårighet var att få manliga direktörer, i såväl Skellefteå som andra 
orter, att ställa upp och därför kontaktades de via telefon.  
 
Det uppenbarades även en del tekniska problem. Till att börja med var det svårt att få tag i en 
inspelningsbar bandspelare. Luleå tekniska universitets institution i Skellefteå har endast en 
bandspelare för utlåning och den var ibland bokad. Institution i Skellefteå hade inte heller 
något rum med högtalartelefon för utlåning. Det fanns endast ett konferensrum med telefon 
och där förekom svårigheter med ljudupptagning. Då tillfälle fanns lånade vi någon av 
personalens arbetsrum där inspelningsmöjligheterna var mycket goda. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel tar vi upp tidigare forskning inom ämnet som vi ansåg vara relevant för vår 
undersökning. Vi börjar med att beskriva de förklaringsmodeller som kan tänkas ligga till 
grund för det faktum att det finns få kvinnliga chefer. Därefter sammanfattar vi resultatet av 
en undersökning när det gäller manliga och kvinnliga chefers föreställningar om orsaker till 
den låga kvinnorepresentationen på toppnivå.   
 
3.1 Två ansatser 
 
Det finns omfattande forskning beträffande förklaringar till den låga kvinnorepresentationen 
på chefsposter. Vi har valt att använda oss av Muhonens avhandling (Kvinnor, karriär och 
familj, 1999) där hon utifrån flera forskare har sammanställt två förklaringsmodeller till varför 
det inte finns fler kvinnliga chefer. Dessa är individcentrerad ansats och situationscentrerad 
ansats.  Vi valde att använda oss av denna indelning eftersom vi ansåg att den var 
övergripande samt klart och tydligt strukturerad. Som vi tidigare uppgivit bygger Muhonens 
avhandling till stor del på andra forskares resultat. Vi kommer i fortsättningen att mestadels 
referera direkt till Muhonens avhandling och inte till de referenser hon uppger. Vid större 
undersökningar som vi ansåg relevanta har vi dock valt att ange referenser. Vi förlitar oss till 
att hon har använt sig av sina referenser på ett adekvat sätt, eftersom vi ansåg att det skulle ta 
alldeles för lång tid att kontrollera dessa. Vid behov av ytterligare kännedom om hennes 
referenser hänvisar vi till hennes avhandling. 
 
Vi kommer även att använda oss av annan litteratur för att stödja Muhonens förklarings-
modeller. Vi har inte funnit några verk där författare eller forskare har använt sig av precis 
samma indelning som Muhonen. Vi har dock hittat litteratur som stödjer delar av dessa 
förklaringsansatser och denna kommer vi att presentera under passande ämnesrubrik i 
Muhonens förklaringsmodeller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 1. Egenhändigt konstruerad modell utifrån Muhonens två förklaringsansatser.  

 Tidig socialisation                    Arbetssituationen och organisationen 
 
 Personlighet och könsrelaterade faktorer           Hemsituationen 
 
 Arbetsrelaterade faktorer  

 
INDIVIDCENTRERAD 

ANSATS 

 
SITUATIONS-

CENTRERAD ANSATS 
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3.2 Individcentrerad ansats 
 
Denna förklaringsmodell koncentrerar sig på individen. Modellen fokuserar på faktorer som 
handlar om tidig socialisation, personlighet och könsrelaterade faktorer samt arbetsrelaterade 
faktorer.  
 
3.2.1 Tidig socialisation 
 
Beroende på socialiseringsprocessen blir vi redan som barn begränsade i våra framtidsplaner. 
Detta kan vara en bakomliggande orsak till både den vertikala och horisontella segregationen 
på arbetsmarknaden. Barndomsupplevelser påverkar nämligen hur vi blir som vuxna, 
exempelvis lär vi oss vilka normativa förväntningar som ställs på kvinnor och män. Genom att 
observera och tolka sin omgivning lär sig barnen olika beteendemönster som är relaterade till 
kön. Vuxna i barnens omgivning, exempelvis föräldrar och lärare, visar vilka de ”rätta” 
beteendena är och sänder ut vissa signaler som påverkar barnets utveckling. Den tidiga 
socialisationsprocessen kan därför påverka kvinnor och mäns utbildnings- och yrkesval. 
Forskningsresultat visar att kvinnors karriärutveckling i hög grad påverkas av 
barndomsfamiljen, det vill säga föräldrars utbildningsnivå, relationen till föräldrarna och 
placering i syskonskaran.  
 

 Faderns utbildningsnivå och yrke 
 
Studier har visat att kvinnor som väljer mansdominerande yrken i högre utsträckning har 
pappor med hög utbildning och kvalificerade yrken jämfört med övrig befolkning. Man har 
även undersökt kvinnliga chefers biografiska data och kommit fram till att en övervägande del 
kommer från medelklassfamiljer. Det finns dock motsägelsefulla resultat när det gäller 
sambandet mellan kvinnors karriärutveckling och familjens socioekonomiska status. 
Resultaten som visar att välutbildade fäder tenderar att ha mer karriärinriktade döttrar är mer 
konsekventa.  
 

 Moderns utbildningsnivå och yrke 
 
Det finns också studier som undersökt om det finns något samband mellan kvinnors 
karriärutveckling och moderns utbildningsnivå. Dessa studier grundar sig på antagandet att 
barn identifierar sig med föräldern av samma kön. Studier har visat att om modern 
förvärvsarbetar påverkas döttrarnas karriärutveckling positivt. Dessa döttrar blir mera 
inriktade på att göra karriär och även mer benägna att göra icke-traditionella yrkesval jämfört 
med döttrar vars mammor är hemarbetande. Det verkar också finnas en positiv relation mellan 
moderns utbildningsnivå och dotterns karriärinriktning samt val av icke-traditionellt yrke.  
 

 Relationen till föräldrarna 
 
Det finns tecken som tyder på att kvinnor som gör karriär har haft närmare relation till sina 
fäder än till sina mödrar. Kvinnliga chefer i en studie utförd av Hennig och Jardim (1977) 
ansåg sig ha haft en bra relation till båda sina föräldrar men tyckte att de hade en något 
närmare relation till sina fäder. Mödrarna höll sig enligt döttrarna i bakgrunden jämfört med 
papporna men beskrevs samtidigt som mera varma och tillgivna. Kvinnorna i studien ansåg 
att de delade mer fritidsaktiviteter med sina fäder och tillbringade mer tid med dem. Detta 
anses ha medverkat till att kvinnorna utvecklade en mer diversifierad könsidentitet. En annan 
studie utförd av Sachs m.fl. (1992) visar dock det motsatta, det vill säga att en stor majoritet 
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av de kvinnliga cheferna haft en närmare relation till sina mödrar än till sina fäder. En tredje 
studie genomförd av White m.fl. (1992) visar att framgångsrika kvinnor har haft en 
distanserad relation till båda sina föräldrar. Av detta drog han slutsatsen att dessa kvinnor i ett 
tidigt stadium blev självständiga individer och därav utvecklade en stark identitetskänsla. Av 
dessa tre studier kan man dra slutsatsen att resultaten inte är entydiga när det gäller sambandet 
mellan framgångsrika kvinnor och relationen till föräldrarna. Trots detta anser man 
fortfarande att föräldrarelationen är viktig för hur individens könsidentitet utvecklas. I dagens 
samhälle har de flesta kvinnor en egen yrkesidentitet, men fortfarande existerar det outtalade 
budskapet att kvinnors arbete inte är lika mycket värt som männens och ersätts därmed med 
lägre lön. På så sätt har kvinnors underordnade ställning i samhället kvarstått vilket innebär att 
identifikationen med föräldrarna fortfarande har betydelse. Föräldrarnas uppmuntran har visat 
sig ha betydelse för barnets karriär. Även föräldrarnas engagemang och tillfredsställelse i sina 
yrkesliv kan påverka barnens utbildnings- och yrkesval.  
 

 Placering i syskonskaran 
 
Studier visar att det finns en majoritet förstfödda, inklusive enda barn, bland dem som är 
karriärinriktade. Detta fenomen förklaras inom utvecklingspsykologin genom att förstfödda 
behandlas annorlunda än sina yngre syskon. Det äldsta, alternativt det enda barnet, behöver 
inte dela sina föräldrars uppmärksamhet, vilket medför att barnet i lugn och ro kan undersöka 
sin omgivning och uppnå en större självständighet i en trygg miljö. Föräldrar har också en 
tendens att behandla det äldsta barnet mer som en vuxen, vilket medför att högre 
förväntningar skapas och barnet blir därmed uppmuntrad till att prestera och testa sin 
förmåga. Detta innebär i sin tur att barnen utvecklar en skicklighet som främjar deras känsla 
av kompetens och självförtroende. En övervägande del av framgångsrika kvinnor har också 
visat sig vara förstfödda eller enda barnet. Det bör dock noteras att alla kvinnliga chefers 
tidiga socialisation inte ser likadan ut. Det är enligt studier positivt för en individs 
prestationsinriktning att vara förstfödd men betydelsen kan variera beroende på familjens 
storlek, status, kultur med mera.  
 
3.2.2 Personlighet och könsrelaterade faktorer 
 

 Personlighetskarakteristiska faktorer 
 
Kvinnliga chefers personlighetsdrag är intressanta eftersom många studier visar att kvinnors 
personlighet har bidragit till deras karriärutveckling. I en studie av Sachs m.fl. (1992) 
undersöktes kvinnliga chefers biografiska och personlighetsegenskaper. Resultaten visade att 
majoriteten av kvinnorna var maskulina eller androgyna när det gällde deras könsidentitet och 
de hade därtill starkt jämställda åsikter om kvinnans roll i samhället. Lobel m.fl. (1993) 
jämförde karriärorienterade och icke-karriärorienterade kvinnor på kibbutz och även de fann 
att karriärkvinnor betraktade sig själva som mer maskulina än icke-karriärkvinnor. Man kom 
även fram till att karriärorienterade kvinnor hade högre akademisk och global självkänsla och 
var mer prestationsinriktade än icke-karriärorienterade kvinnor.  Karriärkvinnorna var 
dessutom mer emotionellt stabila, självständigare, mer bestämda, okonventionella, aktiva, 
risktagande, hade högre självtillit och självsäkerhet samt var mer nöjda med sig själva. 
Sammanfattningsvis kan man säga att kvinnor som är karriärorienterade verkar ha en positiv 
självuppfattning och en känsla av kompetens, vara mera maskulina eller androgyna och 
frigjorda i sina attityder gentemot kvinnorollen generellt. I studier som undersökt vilka 
personlighetsegenskaper som är relaterade till kvinnors karriärutveckling återkommer de 
egenskaper som traditionellt associeras med manlighet.  
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 Könsrelaterade egenskaper 
 
Enligt studier angående könsskillnader som genomfördes på 1970-talet fanns det skillnader i 
såväl kognitiv förmåga som socialt beteende. Senare studier har dock inte kunnat stödja dessa 
skillnader. Att forskningsresultaten inte stämmer överens kan bero på att tidigare forsknings-
resultat präglats av bristande undersökningsdesign. Det kan även bero på att människors 
beteenden förändras kontinuerligt och därmed inte kan fångas av universella lagar. Dessutom 
har könsskillnader, det vill säga biologiska skillnader, en marginell roll i interaktionen mellan 
kvinnor och män på arbetsplatsen. Däremot har genusskillnader, det vill säga föreställningar 
om hur vi tror att män och kvinnor skiljer sig åt, större betydelse. Mycket av psykologisk 
forskning har utgått från begreppen maskulinitet och femininet. Fram till 1970 talet antogs 
kvinnor och män ha motsatta personlighetsegenskaper. En frisk människa förväntades vara 
anpassad till sin ”rätta” könsroll. Dessutom betraktades den feminina rollen som mindre 
socialt önskvärd och inte lika frisk som den maskulina rollen. Förändringen kom i och med att 
Bem (1974) utvecklade ”Bem Sex Role Inventory” för att kunna mäta maskulinitet och 
femininet som separata dimensioner. På så sätt kunde både kvinnor och män ha relativt 
mycket eller lite av såväl maskulina som feminina egenskaper. Bem antog att en balans 
mellan positiva maskulina och feminina egenskaper, så kallat androgynitet, skulle vara att 
föredra eftersom dessa personer skulle vara maximalt anpassningsbara i sitt beteende. 
Maskulinitet har visat sig vara relaterad till kvinnors karriärinriktning, prestationsorientering, 
bättre självförtroende och tro på egen förmåga. Studier har visat att karriärkvinnor och 
karriärmän inte skiljer sig åt ifråga om maskulinitet. Det finns ett samband mellan 
maskulinitet och kvinnors strävan efter att göra karriär och till följd av detta har man antagit 
att karriärkvinnor är personlighetsmässigt mer lika karriärmän än andra kvinnor.  
      

 Ledarstil 
 
Det finns motstridiga synsätt när det gäller i vilken utsträckning det finns skillnader i ledarstil 
mellan kvinnor och män. En förklaring till detta är att slutsatserna är baserade på olika sorters 
data. Eagly och Johnsons metaanalys (1990) angående ledarstil visade att det både fanns och 
inte fanns skillnader mellan könen. Uppgiftsorienterade studier gjorda inom organisationer 
visade att kvinnors ledarstil inte var mer relationsorienterad och männens ledarstil var inte 
mer uppgiftsorienterad. Däremot visade laboratorieresultat mer stereotypa resultat. Även 
tidigare studier tyder på att laboratoriestudier förevisar större skillnader i ledarstil mellan 
könen än fältstudier. Detta kan bero på att personer som befinner sig i testsituationer i 
laboratorium uppträder mer fördomsfullt i en konstgjord situation där de bara har begränsad 
information om andra människor. Detta medför i sin tur att man fångar stereotypiskt tänkande 
och inte de faktiska skillnaderna mellan kvinnors och mäns ledarstil. Något som visat sig i 
såväl laboratorie- som fältstudier är att kvinnor har en mer demokratisk och mindre auktoritär 
ledarstil än män. Utöver detta skiljer sig kvinnor och män inte nämnvärt som ledare. Det finns 
dock förutfattade meningar om att ledare bör vara män och agera manligt. Detta kan leda till 
att individer som är mest ”manliga” oavsett kön har lättare att klättra uppåt i karriären. På så 
sätt kan stereotypa förväntningar försvåra eller till och med hindra kvinnor från att göra 
karriär. 
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3.2.3 Arbetsrelaterade faktorer 
 

 Utbildning 
 
Utbildningsnivån i Sverige har stigit kontinuerligt beroende på reformering och expansion av 
skolsystemet. Nästan alla elever fortsätter från grundskolan till gymnasiet och kvinnor och 
män avslutar sin gymnasieutbildning i samma utsträckning. När det gäller val av utbildnings-
inriktning i gymnasiet finns det skillnader mellan män och kvinnor. Flickor väljer vård, 
omvårdnad, humanistisk eller samhällsvetenskaplig inriktning, medan pojkar väljer mer 
tekniska utbildningar. Det har visat sig att kvinnor generellt har högre avgångsbetyg från 
gymnasiet än männen men att männen har bättre resultat på högskoleprovet. När det gäller 
studieinriktningen i högskolan finns det också olikheter mellan kvinnor och män. Kvinnor 
studerar i betydligt högre grad ämnen inom vård/omsorg och undervisning och betydligt 
mindre inom teknik än män. Kvinnor har högre examensfrekvens och bättre resultat 
poängmässigt än männen. Statistiska centralbyrån jämförde i en rapport, ”Man har topplön” 
(1993), mäns och kvinnors löner inom både privat och offentlig sektor. I rapporten framgår att 
en hög utbildning är mer betydelsefullt för de yngres än för de äldres lönenivå och att det 
lönar sig mer för män än kvinnor att satsa på högre utbildning. I USA har studier visat att 
kvinnor allmänt har lägre löner och att detta endast till en liten del kan förklaras av skillnader 
i utbildningsnivå mellan männen och kvinnorna.  
 
I boken Kvinnligt, manligt, stressigt skriven av Frankenhaeuser (1993) står att läsa att svenska 
män och kvinnor i stort sett har lika lång grundutbildning, men om man jämför kvinnor och 
män med samma högskoleutbildning är andelen kvinnor i höga befattningar inte i proportion 
till deras utbildningsnivå. Ett exempel är att bland kvinnliga och manliga civilekonomer med 
samma utbildning går det fyra manliga chefer på varje kvinnlig. Alltså får männen med andra 
ord större utdelning för sin satsning på en kvalificerad utbildning och så ser det ut inom flera 
yrkesområden.  
 

 Yrkeserfarenhet 
 
En lång anställningstid i företaget och att man arbetat heltid oavbrutet är arbetsrelaterade 
faktorer som förutom utbildningsnivå anses vara främjande för karriären. Kvinnor gör ofta 
avbrott under sin yrkeskarriär i och med barnafödande och barnomsorg och detta påverkar 
deras karriär negativt. Dessa avbrott i karriären brukar betraktas som en av anledningarna till 
att det finns så få kvinnliga chefer men detta kan anses vara en felaktig föreställning eftersom 
kvinnor inte gör så särskilt långa avbrott när de har småbarn.  
 

 Karriärplanering 
 
När det gäller planering av karriären har forskningsresultat visat att många kvinnor inte hade 
gjort några detaljerade planer och att 31 % överhuvudtaget inte hade planerat sin karriär alls. 
Det var flera av kvinnorna som var emot att planera och ansåg istället att det var bra att vara 
öppen och flexibel och ta vara på de tillfällen som erbjuds. Många upplevde dock att de borde 
ha planerat sin karriär lite mer för att de då hade kunnat avancera snabbare och inte hamna på 
sidovägar. Anledningen till att kvinnor inte planerar sin karriär särskilt mycket kan vara att 
kvinnor inte förväntar sig att avancera i sina arbeten. För att kunna planera sin karriär och 
sätta upp realistiska mål krävs att man har stöd från sin omgivning eller att man har en väldigt 
stark självkänsla. Att ha en mentor eller att ingå i olika nätverk kan därför vara väldigt viktigt 
för kvinnor för att få stöd och hjälp och för att få se vilka möjligheter som finns.  
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3.2.4 Sammanfattning av den individcentrerade ansatsen 
 
Tyngdpunkten i denna ansats ligger i socialisationsprocessen som på olika sätt antas påverka 
att kvinnor och män får olika förväntningar, möjligheter, egenskaper med mera. Den största 
delen av forskningen inom denna ansats har gjorts inom psykologin. Den individcentrerade 
ansatsen har fått en del kritik för att den endast fokuserar på individen och inte på faktorer i 
individens omgivning. Dessutom lägger den skulden på kvinnorna själva, genom att antyda att 
kvinnor inte vill och inte kan avancera. Ansatsen antyder även att om kvinnor blir mer lika 
män så kommer de att kunna avancera mer inom karriären. Denna kritik är befogad till viss 
del i och med att kvinnors karriärutveckling många gånger förklaras endast med individens 
karaktär. I flera studier betraktas mannen fortfarande som normen som kvinnor jämförs med. 
Dessa studier kommer ändå med viktiga bidrag genom att visa på att individer redan på ett 
tidigt stadium i livet blir påverkade av miljön och individer i omgivningen och styrs till att 
bete sig enligt de gällande normer och stereotyper. Även hos vuxna individer kan dessa 
uppfattningar kvarhållas genom olika påtryckningar från omgivningen, till exempel från 
arbetskamrater, media, vänner och bekanta samt från familjen.  
 
3.3 Situationscentrerad ansats 
 
Situationscentrerade förklaringsmodeller handlar oftast om hur organisationsstrukturen är 
uppbyggd. I denna ansats tas även hemsituationen med eftersom arbets- och privatlivet inte är 
två skilda företeelser utan de hänger ihop och är beroende av varandra.  
 
3.3.1 Arbetssituationen och organisationen 
 
En alternativ förklaringsmodell till varför det är så få kvinnliga chefer lägger stor del av 
skulden på strukturen i organisationer och samhället i stort. Många av forskarna inom denna 
ansats har använt sig av Kanters teori från 1977 som referensram i sina studier. Kanter lägger 
fram en förklaringsmodell som bygger på tre faktorer; möjlighetsstruktur, maktstruktur och 
minoritetsställning. Kanter menar att arbetet formar människan och att kvinnor ofta blir 
tilldelade arbeten som ger få möjligheter och lite makt. I organisationshierarkier är kvinnor på 
högre positioner i regel i minoritet och det gör det svårare för dem att bli rekryterade till 
chefspositioner. I sin studie kunde Kanter urskilja fyra typer av grupper beroende på deras 
könssammansättning. 
 
I den uniforma gruppen finns antingen män eller kvinnor och den är homogen avseende kön, 
ras och etnicitet. Balanserade grupper består av ungefär lika många kvinnor och män. Andra 
faktorer än kön påverkar interaktionen i dessa grupper. Grupper med slagsida har en viss 
övervikt av det ena könet, cirka 65:35. En övervikt med fördelningen 85:15 till nästan 100:0 
finns i skeva grupper. Gruppmedlemmarna i majoritet kallas för dominanta eftersom de i stor 
grad kontrollerar kulturen i gruppen. Medlemmarna i minoritet kallas för ”tokens” (symboler) 
eftersom de inte betraktas som individer utan representanter för sin kategori.  
 
Situationen i skeva grupper kan tillämpas på kvinnor i chefsbefattningar, speciellt på högre 
befattningar. Kvinnorna är så få att de kan betraktas som ”tokens”. Det finns tre typer av 
effekter som är förknippade med att vara en ”token” och de effekterna är synlighet, kontrast 
och assimilation. ”Tokens” syns mer och blir mer bevakade än de individuella medlemmarna i 
den dominanta gruppen och får andra prestationskrav ställda på sig. Även om deras närvaro 
uppmärksammas så måste de arbeta mycket hårt för att deras prestationer skall upp-
märksammas. Dessa kvinnor betraktas inte som individer utan som representanter för sitt kön. 
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Dessa prestationskrav kan skapa olika reaktioner hos kvinnorna. Vissa anstränger sig till det 
yttersta men får då försöka hitta en balans mellan att göra ett bra arbete och att inte skapa 
avundsjuka hos sina kollegor. Andra accepterar sin synlighet och försöker vända det till sin 
fördel men även detta kan provocera kollegorna. En annan strategi är att försöka bli osynlig, 
att både ens närvaro och prestationer inte märks. 
 
Kontrasteffekten innebär att ”tokens” genom sin närvaro gör de dominanta mer medvetna om 
sin kultur och uppfattas som ett hot mot den. Detta medför att skillnader mellan ”tokens” och 
dominanta framhävs och att ”tokens” ibland utesluts från vissa aktiviteter. ”Tokens” kan 
antingen acceptera att de blir isolerade eller försöka bli mer delaktiga genom att visa sin 
lojalitet. Detta kan de göra genom att definiera sig själva som exceptionella representanter för 
sitt kön och måste då också vända sig emot andra kvinnor som vill bli medlemmar i gruppen.  
 
Med assimilation menas att ”token”-kvinnorna bedöms efter den kvinnliga könsstereotypen 
oavsett vilka deras egentliga personliga egenskaper är. Detta gör att kvinnorna tvingas ta på 
sig begränsade roller, en process som kallas för rollinkapsling. Detta främjar männen eftersom 
de får en ram för hur kvinnor ska betraktas och samtidigt ger männen möjlighet att använda 
sig av välkända beteenden. Kvinnorna kan antingen acceptera denna rollinkapsling eller 
försöka kämpa emot men då finns det risk att de uppfattas som stålkvinnor och trycks tillbaka 
av de dominanta. 
 
 Från början antog Kanter att hennes slutsatser skulle kunna passa lika bra för olika typer av 
skeva grupper. Det har däremot visat sig i vissa forskningsresultat att ”token”-män inte 
upplever samma negativa effekter som ”token”-kvinnor. Inom kvinnodominerande branscher 
är andelen manliga chefer större än den kvinnliga andelen chefer vilket också motsäger att 
”token”-positionen alltid skulle vara en nackdel. Sammanfattningsvis kan man säga att skeva 
grupper, som bland annat kvinnor i chefspositioner tillhör, har sin egen gruppdynamik och att 
det starkt påverkar kulturen i organisationer. ”Token-positionen har säkerligen en stor 
betydelse för hur interaktionen mellan kvinnor i minoritet och deras kolleger ser ut även om 
detta inte är hela svaret.  
 
Även Drake och Solberg tar i sin bok Kvinnor och ledarskap (1997) upp organisationen som 
en orsak till den låga kvinnorepresentationen bland chefer. Även om män och kvinnor delar 
samma arbetsmiljö kan de uppleva miljön helt olika. Det kan bero på att kvinnor och män ofta 
har helt olika utgångsposition, de befinner sig på olika platser i hierarkin och ser 
organisationen utifrån olika perspektiv. Men även när kvinnor och män har samma 
utgångspunkt, är det inte säkert att de upplever situationen likadant menar Drake och Solberg. 
Exempelvis kan tillgången på information skilja sig mycket för en man och en kvinna med 
samma typ av befattning. Mycket av informationsutbytet sker genom informella kanaler.  
Studier har visat att anställda kommunicerar mer med anställda av samma kön. En annan 
faktor som kan förklara att organisationsmiljön upplevs olika av kvinnor och män beror på de 
kulturella aspekterna. Kulturen inom många organisationer är skapad av och för män och inte 
anpassad till kvinnor. Kulturella förhållanden beskrivs ofta som ett av de viktigaste hindren 
för att få in fler kvinnor på ledande befattningar i det privata och offentliga näringslivet.  
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3.3.2 Hemsituationen 
 
Flera studier, både i Sverige och i andra västländer, visar att kvinnor fortfarande har 
huvudansvaret för hemarbetet även när de har en yrkeskarriär. Forskning har visat att 
kvinnliga chefers blodtryck och stresshormonhalter fortsatte att vara höga även när de hade 
slutat sitt förvärvsarbete. Så var inte fallet för manliga chefer. Detta tyder på att manliga 
chefer kan koppla av efter arbetet medan kvinnliga chefer börjar sitt ”andra skift” genom att ta 
hand om hemmet och familjen. Denna stressiga livssituation kan på sikt orsaka olika 
hälsoproblem för kvinnliga chefer. Svenska studier har visat att den totala arbetsbelastningen, 
både betalt och obetalt arbete, är 74 timmar per vecka för kvinnor och 67 timmar för män. 
I en studie av Blom (1998) jämfördes manliga och kvinnliga chefer inom landstinget. Studien 
visade att de kvinnliga cheferna tog ett större ansvar för hemarbetet än de manliga cheferna. 
Blom fann dock att de kvinnliga cheferna levde i ett mer jämställt förhållande jämfört med 
männen, att hushållssysslorna delades mellan makarna. De manliga cheferna har oftast en 
maka som ensam tar hand om hushållsarbetet. Detta tyder på att de manliga cheferna har mer 
tid till sitt arbete och till avkoppling. Blom anser att detta kan vara en förklaring till varför 
kvinnor inte blir chefer; de orkar eller vill inte ha ett så påfrestande och stressigt liv. Blom 
drar därför slutsatsen att det är inom hemmet och dess sysslor som de stora förändringarna 
måste ske för att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar som chefer.  
 
Ett flertal studier har visat att kvinnliga chefer oftare är ogifta och har färre barn jämfört med 
manliga chefer och kvinnor med lägre befattningar. Det är inte bara kvinnor utan även män 
som kan uppleva problem med att förena yrkeslivet och familjelivet. Det kan vara svårt att få 
tiden att räcka till, svårt att släppa tankarna på jobbet under fritiden och vice versa. Det kan 
även vara svårt att förena arbetsrollen med familjerollen. Det finns även positiva aspekter med 
att förena karriär och familj som till exempel högre lön, ökad självkänsla, jämnare 
maktfördelning i parrelationen. Forskare anser att man borde fokusera på både de för- och 
nackdelar som finns med att förena privat- och arbetslivet. Om man endast ser de negativa 
aspekterna kan kvinnors möjligheter till att avancera försämras i och med att arbetsgivarna 
tror att denna förening påverkar kvinnorna på enbart negativa sätt.  
 
3.3.3 Sammanfattning av den situationsrelaterade ansatsen 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att ovanstående forskning visar att även hemsituationen 
påverkar kvinnors chanser till att göra karriär. Kvinnorna har fortfarande huvudansvaret för 
hem och familj även när de heltidsarbetar och har en egen karriär. Partnerns inställning till 
hemarbete och även till hustruns karriär har stor betydelse för kvinnor på högre befattningar. 
Samtidigt kan det vara en fördel för kvinnor att ha en kvalificerad ställning, som till exempel 
en chefsbefattning, eftersom de då kan styra mer över sin arbetssituation, arbetstider och 
liknande, än kvinnor i lägre befattningar.  
  
3.4 Män och kvinnors uppfattningar om den låga kvinnorepresentationen 
på högre chefspositioner  
 
Statens offentliga utredningar gjorde 1994 en utredning om den allmänna situationen och 
arbetsförhållanden för kvinnliga chefer. SOU gjorde bland annat intervjuer med 
företagsledare. En del av denna undersökning tar upp skillnader mellan män och kvinnors 
föreställningar om orsaker till den låga representationen av kvinnor på högre 
chefsbefattningar och vad man kan göra åt det. Christina Franzén genomförde denna 
undersökning och intervjuade tjugo företagsledare, elva män och nio kvinnor. Dessa 
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intervjuer visade att det fanns ganska tydliga skillnader mellan män och kvinnors 
uppfattningar om orsaker till den låga kvinnorepresentationen.    
 
3.4.1 Mäns föreställningar 
 
I SOU: s (1994) undersökning kom det fram att männen främst tror att kvinnorna själva är 
orsaken. De tog bland annat upp att kvinnor saknar viss kompetens, inte har läst ämnen som 
leder till chefsbefattningar, att kvinnor väljer bort karriären, inte har något kontaktnät och att 
de inte kan spelreglerna. Det var också vanligt att de tog upp hemförhållanden som orsak och 
de såg då även detta som kvinnornas problem. Här tog männen upp att kvinnor inte kan 
kombinera karriär med hem och familj, att kvinnor har huvudansvaret för barn och hem, att 
det är kvinnor som planerar familj med mera. Tre av männen trodde att män kunde utgöra 
hinder för kvinnor, att det finns ett motstånd hos män mot kvinnliga chefer. De ansåg att det 
finns män på ledningsnivå som har en mycket gammaldags syn på kvinnor; att kvinnor inte 
kan vara chefer. Män hindrar på så sätt utvecklingen mot en jämnare könsfördelning på 
chefsbefattningar. Två av männen trodde att orsakerna kunde vara historiska. Att det handlar 
om stora förändringar i människans historia och att det kommer att ta lång tid att genomföra 
sådana förändringar. 
 
I undersökningen fick männen bemöta några påståenden som ofta förekommer i den allmänna 
debatten. Angående påståendet att kvinnor har dåligt självförtroende svarade en majoritet att 
detta stämde. Att kvinnor inte vill ha och inte söker chefsbefattningar höll hälften av männen 
med om. Några anledningar som de gav till detta var att kvinnor var rädda att inte klara av det 
och att många kvinnor prioriterar familj vilket gör att de inte väljer att ta chefsjobb. På 
påståendet att kvinnor måste vara dubbelt så kompetenta som män för att kunna konkurrera 
med män var det endast tre som höll med medan de resterande tyckte att detta var helt fel. En 
av dessa ansåg exempelvis att kvinnor använde detta som ursäkt när de inte fick jobbet. Män 
väljer män var ett annat påstående som männen fick bemöta. Övervägande del av männen som 
svarade ansåg att detta stämde och gav några olika skäl till detta, exempelvis att det är enklast 
att välja en man för att det finns så få kvinnor att välja bland. Den sista frågan var om kvinnor 
också väljer män. Några trodde det och gav samma motivering till varför män väljer män, att 
det är lättare att hitta kompetenta män, det finns så få andra alternativ. Tre män trodde att 
kvinnor väljer kvinnor och två av dessa ansåg att när det händer så uppstår problem. 
 
I denna undersökning frågades även männen om vilka åtgärder som de ansåg behövas för att 
öka andelen kvinnor på högre chefsbefattningar. Här kunde SOU skönja ett visst motstånd 
mot fler kvinnliga chefer hos några av männen. Det fanns de som tyckte att kvotering var helt 
fel och att kompetens ska styra, att det aldrig får bli ett självändamål och att det kommer att 
förändras över tiden så därför behövs inga stora åtgärder. Många av männens förslag visade 
även att de har kännedom om att kvinnors villkor är sämre än mäns. Några förslag som 
indikerade detta var att försöka få chefer att ge kvinnor lika möjligheter, att inte utgå från att 
alla kvinnor ska vara hemma och föda barn och att rekrytera kvinnor till befintliga 
chefutvecklingsprogram. Tre av männen sa att samhället har ett ansvar och bör arbeta för att 
ta bort hinder för kvinnor. Till exempel hitta skattetekniska lösningar som underlättar 
anställandet av hjälp till hemmet. Näst intill alla av de intervjuade männen ansåg att ledningen 
har det yttersta ansvaret för detta problem. 
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3.4.2 Kvinnors föreställningar 
 
Kvinnorna i SOU: s (1994) intervjuer såg inte sig själva som orsaken till den låga andelen 
kvinnliga chefer på ledande befattningar. De flesta ansåg att det var männen som utgjorde 
hinder i och med att de inte vill förändra och att män inte förstår att det handlar om lönsamhet, 
att utnyttja de resurser som kvinnor faktiskt har. Några tog även upp de traditionella 
könsrollerna, att kvinnor tar hand om familjen medan männen gör karriär. En av kvinnorna 
ansåg att detta inte är något problem och att det handlar om att tjejer inte är beredda att arbeta 
tillräckligt hårt och vilja betala det pris som man måste för att få en karriär. De flesta av 
kvinnorna ansåg att det är företagens problem och att problemet är kopplat till lönsamheten. 
De flesta av kvinnorna tyckte också att både män och kvinnor bär ansvaret. 
 
När det gäller åtgärder för att öka andelen kvinnor så ansåg majoriteten av kvinnorna i denna 
undersökning att de inte kan påverka utan att först bevisa vad de har att komma med. De sa att 
kvinnor inte duger då de jämförs med männen och att män har svårt att kunna se och värdera 
kvinnors kompetens. De upplevde även att män har svårt att se kvinnor som något annat än 
hustrur eller sekreterare. Några konkreta förslag på åtgärder som kvinnorna kom med var 
bland annat att skapa nätverk för kvinnor där kvinnor får möjligheten att utbyta erfarenheter 
med andra kvinnor, att låta kvinnor få prova på chefsjobb när någon chef är tjänstledig, 
karriärplanering med hänsyn till familj och barn, skattesystem som gör det möjligt att anställa 
städhjälp och barnflickor i hemmet. 
 
Kvinnorna fick liksom männen ge svar på vissa påståenden. När det gäller att kvinnor har 
dåligt självförtroende så ansåg de flesta av kvinnorna att detta inte var sant men att kvinnor 
oftare var mer självkritiska än männen. Flera ansåg däremot att män har dåligt själv-
förtroende. Att kvinnor inte vill ha och inte söker chefsjobb höll de flesta av kvinnorna inte 
med om. Två av kvinnorna trodde att det kunde vara så men att det berodde på att kvinnorna 
blivit skrämda till att tro att de som kvinnlig chef måste vara duktigare än sina manliga 
kollegor och att det beror på att kvinnor inte förväntas eller uppmuntras till att söka chefsjobb. 
En annan kvinna trodde att kvinnor inte vill ha och inte söker chefsjobb beroende på att de 
inte tror att de klarar av det och att kvinnor får för lite stöd då de har en ledande befattning 
och tillåts att göra färre fel än en manlig chef. Påståendet att kvinnor måste vara dubbelt så 
kompetenta som män för att konkurrera med män ansåg en av kvinnorna vara en myt. 
Majoriteten ansåg att kvinnor som tagit sig till höga chefspositioner är väldigt duktiga. Alla av 
kvinnorna höll med om påståendet att män väljer män. Män gör detta för att de vill ha någon 
som de känner igen sig i och vet vad de har att förvänta sig av, trodde kvinnorna. Påståendet 
att kvinnor också väljer män var det delade meningar om bland kvinnorna. 
 
3.4.3 Män och kvinnors skilda föreställningar 
 
Några av de slutsatser som SOU (1994) dragit från denna undersökning är att män har vissa 
föreställningar om kvinnor, saker som de tror, till exempel att kvinnor inte vill vara chefer och 
att det beror på kvinnorna själva. Eftersom männen dominerar i antal och har tolknings-
företräde inom arbetslivet så blir det som männen tror lika med ”sant” skriver SOU. Männen 
ser brister hos kvinnorna som till exempel att kvinnor saknar kompetens och inte vågar och 
inte vill vara chefer. Det största hindret för kvinnor är familjen anser männen, det är svårt att 
kombinera familjelivet med karriären för kvinnor tror männen. De flesta männen tror att 
anledningen till den låga kvinnorepresentationen beror på kvinnorna själva och vill inte se att 
männen har någon del i detta. Samtidigt så förstår männen att för att kunna förändra mot ett 
mer jämställt arbetsliv så måste de och deras ledningar stödja detta arbete. Men många av de 
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intervjuade företagsledarna anser att de är nöjda med den ledning som de har och har svårt att 
se vad fler kvinnor skulle kunna tillföra. 
 
SOU skriver att de kvinnliga företagsledarna de intervjuat baserar sina kommentarer på sina 
erfarenheter från att arbeta med både män och kvinnor. De har lärt sig att samarbeta med män 
och har lärt sig mäns spelregler under karriärens gång. Kvinnorna anser bland annat att de har 
mycket att komma med men att de inte får visa vad de går för och att det är männen som 
hindrar dem. Kvinnorna tror att män väljer män för att de vill ha någon de kan identifiera sig 
med och att män många gånger väljer män som inte har den kompetens som krävs för 
befattningen.  
 
Bristen på kunskap om vad kvinnors underrepresentation på chefsbefattningar beror på blir 
tydlig menar SOU. Det är framförallt män som har bristande insikt och behöver ta del av den 
kunskap som idag finns tillgängligt om ämnet. Det blir svårt för män i ledande befattningar att 
kunna ta tillvara alla sina medarbetares kunskaper oavsett om de är män eller kvinnor om de 
inte har kunskaper inom detta område. SOU skriver att om kvinnor inte kan konkurrera med 
män på lika villkor och om företagen inte kan tillvarata sina resurser fullständigt så kan 
troligtvis detta påverka företagets lönsamhet negativt. (SOU, 1994) 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel redovisar vi de svar vi fick från respondenterna. Vi beskriver kortfattat 
respondenterna och deras företag i början av varje presentation.  
 
4.1 Personlig intervju med Ann-Sofie Ådin Bjurman 
 
Ann-Sofie har nyligen varit VD för Futurum, ett företag som tillverkar köksfläktar. Hon köpte 
företaget och blev då VD och hade den positionen i sex år. Ann-Sofie äger inte längre 
Futurum och arbetar inte kvar där. Idag sitter hon med i olika styrelser. Ann-Sofie är 47 år, är 
omgift och har två vuxna barn. Hon är utbildad socionom och arbetade inom detta område i 
sammanlagt tretton år, bland annat som kurator och avdelningschef på socialkontoret. 
Därefter har hon läst några företagsekonomikurser på universitetsnivå. Hon har även arbetat 
som konsult i sex år åt exempelvis Volvo och ABB där hon arbetade med ledarskaps- och 
medarbetarskapsfrågor.  
 
Det finns många egenskaper en bra chef bör ha enligt Ann-Sofie. Att få folk med sig och ha 
ett högt förändringstempo är viktigt. För att klara av detta krävs det att man kan driva en klar 
linje och samtidigt ha en bra kommunikation, bland annat att kunna lyssna på andra 
människor. Det är även viktigt att ha mod att fatta beslut och våga stå för dem även om många 
blir missnöjda. En annan betydelsefull egenskap är att ha en analytisk förmåga. 
 
Att ha förmågan att lyssna på andras synpunkter och med dessa som underlag ta ett snabbt 
och effektivt beslut anser hon vara typiskt kvinnligt. De övriga egenskaper hon nämner anser 
hon vara varken typiskt manliga eller kvinnliga. 
 
Ann-Sofie har inte upplevt några nackdelar med att vara kvinna och chef. En fördel som Ann-
Sofie upplevt med att vara kvinna och chef är att männen behandlat henne på ett artigt sätt. 
Eftersom hon befann sig i en position där hon ofta förhandlade och verkligen ville 
åstadkomma något tyckte hon att hon ibland fick vissa fördelar genom att ”spela” lite på sin 
kvinnlighet. Hon upplevde ofta att män tyckte det var jobbigt att ta strid mot henne i 
förhandlingar och detta tror hon beror på att hon var just kvinna och att de ville behandla 
henne på ett artigt sätt. En annan fördel var att hon som kvinna i en mansdominerad bransch 
ofta blev placerad som bordsdam till ordföranden och högt stående företagsledare. Därigenom 
fick hon möjlighet att knyta viktiga kontakter som hon inte hade fått möjlighet till om hon 
hade varit man i samma position. 
 
På frågan där hon fritt fick spekulera över vad hon tror att det beror på att det är så få kvinnor 
på ledande positioner inom den privata sektorn svarar hon att hon tror att det finns flera 
förklaringar. En anledning kan vara att det faktiskt finns betydligt färre kvinnor än män inom 
teknik och industribaserade branscher, vilket innebär att urvalet vid nyrekryteringar blir 
smalare. En annan anledning är att tjejer är sämre på att ta för sig och hålla fram sig själva och 
sina kunskaper. Kvinnor håller nere sin förmåga och vill inte sticka ut medan männen hellre 
framhåller och ibland överdriver sin kompetens. Hon tror även att det kan bero på att kvinnor 
har lägre ambitioner eftersom de ofta prioriterar annat i livet som till exempel barn och familj. 
Hon berättar att hon inte tror att hon hade kunnat klara av sin karriär ifall hon inte hade haft 
äkta män som tagit stort ansvar för hem och familj och en massa annan hjälp bland annat 
städhjälp. Hon tycker att ”pigdebatten” haft en negativ inverkan på kvinnor i karriären och 
håller tillbaka kvinnor i allmänhet. De flesta ”manliga” tjänster som till exempel 
snickartjänster och elektriska tjänster kan man köpa utan att någon tycker att det är fel eller 
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konstigt. Däremot kan man inte köpa typiskt ”kvinnliga” tjänster såsom städhjälp eller 
barnpassning utan att anses vara en dålig kvinna. En annan anledning är att det finns en 
manlig gemenskap som kvinnor har svårt att ta sig in i. Nätverken är mycket starkare än vad 
vi tror säger Ann-Sofie och menar att i dessa finns det väldigt få kvinnor. Kvinnor använder 
inte sina kontakter på samma sätt och i samma utsträckning som männen gör. 
 
På påståendena att kvinnor inte vill bli chefer och att kvinnor har egenskaper som inte passar 
för chefspositioner svarar hon att dessa inte stämmer alls som förklaringar till att det är så få 
kvinnor på ledande positioner. Att kvinnor redan som barn blir begränsade i sitt yrkesval 
beroende på socialiseringsprocessen instämmer hon i viss mån med men säger att denna 
process har större inverkan i högre ålder. Hon tillägger att de genetiska skillnaderna inte har 
någon betydelse när det gäller yrkesvalet.  Att det finns ett motstånd hos män mot kvinnliga 
chefer instämmer hon i viss mån med. Att kvinnor inte har rätt utbildning tror hon stämmer 
ganska bra, att det är en lägre procent bland kvinnor som har rätt utbildning med tanke på att 
kvinnor ofta har ett mindre intresse för teknikorienterade ämnen än män. Ann-Sofie tror även 
att kvinnors bristande självförtroende stämmer ganska bra som förklaring. Att kvinnor har 
huvudansvaret för hem och familj, att kvinnor saknar rätt kontaktnät samt att 
organisationsstrukturen ofta är skapad av och för män instämmer hon i hög grad med. 
 
När det gäller fördelningen mellan könen på ledande positioner tycker hon att i mån av 
kompetent arbetskraft är en så jämn fördelning som möjligt att föredra. Först och främst 
skulle hon önska en jämnare fördelning bland alla på arbetsplatserna och då även när det 
gäller ålder och andra faktorer. Då skulle en jämn könsfördelning vara möjlig. Eftersom det 
finns färre kvinnor inom branschen i dagsläget är det naturligt att det finns färre kvinnliga 
chefer. 
 
Ann-Sofie tror att om kvinnor fick större tillgång till hjälp, till exempel städhjälp och 
barnpassning, skulle detta kunna medföra en ökning av kvinnliga chefer. Hon är lite kluven 
inför kvotering som ett verktyg till att öka andelen kvinnliga chefer. Hon anser att det är 
kompetensen som bör vara avgörande vid nyrekrytering och anser därför att kvotering är fel 
som princip. Däremot kan samhället vara i behov av en knuff i rätt riktning och då kan 
kvotering i några år vara ett bra redskap för att skynda på utvecklingen. 
 
På egna synpunkter tillägger Ann-Sofie att hon aldrig någonsin känt att någon man inte 
respekterat henne i egenskap av chef. När hon arbetade utomlands kände hon sig i ännu högre 
grad respekterad bland de manliga kollegorna, där är det bara position och inte kön som anses 
viktigt. Hon tillägger även att hon alltid trivts bra med arbetet som chef. Att vara chef är både 
stimulerande och roligt. Chefsrollen har många egenskaper som Ann-Sofie tror att kvinnor 
uppskattar, till exempel att bry sig om människor och få sina medarbetare att växa vilket 
kräver mycket personkontakt. Chefsrollen är också personlighetsutvecklande, man har 
konkreta arbetsuppgifter att lösa och får använda både sin fantasi och kreativitet.  
 
4.2 Telefonintervju med Stina Blombäck 
 
Stina Blombäck är VD för Billerud Karlsborg AB där hon varit VD i två år. Billerud tillverkar 
och marknadsför förpackningspapper i form av kraftpapper och wellråvara samt pappers-
massa för avsalu. Produktionen sker vid koncernens integrerade massa- och pappersbruk i 
Gruvön, Karlsborg och Skärblacka. Billerud har en årlig försäljning på cirka 7 miljarder 
kronor och har 2 400 anställda. Stina är VD för Billerud i Karlsborg och där har hon 465 
underställda. Hon är född 1951, är gift och har två barn, 19 och 22 år gamla. Stina har haft 
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chefspositioner på ett flertal företag tidigare. Hon sitter även med i LKAB: s styrelse. Den 
utbildning som hon har är civilingenjör inom kemi; massa och papper. 
 
De egenskaper som Stina anser att en bra chef bör ha är förmåga att stimulera medarbetare så 
att medarbetarna utvecklas, förmåga att kommunicera och informera och att vara klar och 
tydlig då man gör det samt våga ta tag i problem. Som chef bör man även ha en massa 
kunskap inom det område som man arbetar inom, för då kan man bli en bra stödperson för 
sina medarbetare. Dessa egenskaper anser hon vara varken manliga eller kvinnliga utan kan 
passa in på båda könen. 
 
Stina tycker inte att hon har upplevt några särskilda nackdelar med att vara kvinna och chef, 
men inte heller några direkta fördelar om hon tittar tillbaka på hela sin karriär. Hon 
konstaterar dock att under de senaste åren och speciellt i dagsläget har det riktats stor 
uppmärksamhet på kvinnliga chefer i högre positioner. Denna fokus upplever hon till största 
del som positiv, men den kan även vara en nackdel i och med att det finns en risk för att allt 
man gör blir väldigt uppmärksammat. 
 
Stina tror att anledningen till att det är så få kvinnliga chefer på toppositioner beror en hel del 
på hur samhället ser ut. Samhället har sett ut på samma sätt en lång tid vilket innebär att det 
tar lång tid att driva igenom förändringar. Utvecklingen går framåt och utvecklingen den 
senaste tiden har gått relativt fort. Hon anser att kvinnor tidigt i sin karriär, själva och 
tillsammans med företagsledare, måste se till att kvinnor tidigt får möjligheter till operativa 
tjänster. Det är ofta sådana arbeten som innebär ett större ansvarstagande och är språngbrädan 
framåt. Stina menar att det blir fler och fler kvinnliga chefer och att det i framtiden kommer 
att finnas betydligt fler kvinnor på toppositioner. En bromskloss kan vara just det att kvinnor 
får för lite stöd i början i sin karriär. Därför tycker hon att det är mycket viktigt att de unga 
kvinnorna som i dagsläget befinner sig i början av sin karriär får samma möjligheter och tar 
sig samma möjligheter som männen. Kvinnors egen inställning till vad de kan och vad de 
förmår spelar också in, det gäller med andra ord att ta för sig. Stina konstaterar att det finns 
många goda exempel inom flera sektorer på kvinnliga ledare idag och att detta kan sporra 
andra kvinnor. 
 
Stina tycker att påståendena som handlar om att kvinnor inte har egenskaper som passar för 
chefspositioner, att kvinnor inte har rätt utbildning för att nå toppositioner, att kvinnor saknar 
rätt kontaktnät, att det finns ett motstånd hos män mot kvinnliga chefer och att organisations-
strukturen ofta är skapad av och för män inte stämmer alls som förklaringar till den låga 
kvinnorepresentationen. Att kvinnor har bristande självförtroende, att kvinnor har 
huvudansvaret för hem och familj och att kvinnor redan som barn blir begränsade i sitt 
yrkesval beroende på socialiseringsprocessen anser Stina ha viss betydelse och instämmer i 
viss mån. Att kvinnor inte vill bli chefer anser Stina också stämmer i viss mån, men att detta 
påstående hänger samman och kan vara resultatet av den tidiga socialiseringsprocessen. Hon 
tror inte att kvinnor i grund och botten har en mindre vilja till att bli chefer utan att det kan 
bero på att kvinnor har vissa förväntningar på sig och därför mer eller mindre sätts in i ett 
visst sammanhang. 
 
Stina tycker att utgångspunkten för fördelningen mellan könen på ledande positioner bör vara 
lika. På den sista frågan om vad man kan göra åt det faktum att det är så få kvinnor på ledande 
positioner svarar hon att man bör vara observant på kvinnors start i karriären i och med att det 
ser ut som det gör med socialiseringsprocessen. Hon anser att det är arbetslivets ansvar att 
öppna upp för kvinnor och inse att kvinnor vill och att de kan. Om kvinnor får stora 
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möjligheter i början av sin karriär flyter det därefter på av sig självt. Stina anser också att det 
är viktigt att debattera inför varje ny tillsättning, vilka kunskaper och liknande personen i 
fråga har. Hon är helt emot kvotering och anser att det alltid måste vara kunskap och vilka 
kompetenser som personen besitter som i varje läge är avgörande vid nya tillsättningar. 
Kvotering kan slå tillbaka tror Stina, att det helt enkelt kan gå för fort att nå höga positioner. 
Att få rätt kunskaper och kompetenser tar tid och det måste det få göra anser hon. Om 
småbarnsfamiljer skulle få mer hjälp och stöd så att de får en rimligare belastning skulle det 
troligtvis också påverka utvecklingen positivt tror Stina. Då skulle nog kvinnor tidigt i 
karriären våga ta på sig mer ansvarsfulla arbeten. 
 
4.3 Telefonintervju med Gunnel Duveblad 
 
Gunnel är VD för EDS Operations Solutions i norra Europa, vilket innefattar de nordiska 
länderna samt Beneluxländerna. Hon tillträdde tjänsten den 1 november 2002. EDS är 
världens näst största IT-företag. Gunnel kommer närmast från IBM där hon lett företagets 
europeiska verksamhet inom Application Management Outsourcing. Under sin 25 år långa 
karriär på IBM har Gunnel haft en rad chefsbefattningar, bland annat har hon ansvarat för 
bolagets konsultverksamhet i Norden.  
 
Gunnel berättar att hon är född 1955. Hon är skild och numera sambo. Hon har två barn, 16 
och 18 år gamla. Gunnel gick naturvetenskapliga programmet på gymnasiet och sedan 
dataekonomutbildningen som numera heter systemvetarutbildningen. Gunnel har aldrig 
tidigare varit VD. 
 
Gunnel anser att en av de viktigaste egenskaperna en bra chef bör ha är att man kan se till att 
ett plus ett blir mer än två, alltså att man kan se att den samlade kompetensen kan nyttjas på 
ett lönande sätt. Att ha klara och tydliga mål och att kunna delegera och följa upp är också 
viktigt samt att man lyckas koppla samman alla avdelningars del till det stora hela. Dessa 
egenskaper anser hon vara varken speciellt manliga eller kvinnliga. 
 
Gunnel berättar att hon upplevt både fördelar och nackdelar med att vara kvinna och chef. En 
fördel är att kvinnor ofta är relationsinriktade, vilket uppskattas hos personalen. Nackdelar är 
att det finns vissa uppfattningar om att kvinnor ska vara på ett visst sätt, mjuka och försiktiga, 
och när man då som chef ger order och är bestämd kan man som kvinna uppfattas som lite 
hård och känslokall.  
 
Gunnel tror att anledningen till att det är så få kvinnliga chefer är att kvinnor och män 
behandlas olika, att kvinnor inte syns lika mycket som män och att det är kvinnor som föder 
barn och tar huvudansvaret för barnen. 
 
Att kvinnor inte vill bli chefer, att kvinnor har egenskaper som inte passar för chefspositioner 
och att kvinnor inte har rätt utbildning för att nå toppositioner anser hon inte stämmer alls som 
en förklaring till den låga kvinnorepresentationen på höga positioner. Att kvinnor har 
bristande självförtroende håller hon i viss mån med om. Hon menar att kvinnor lättare tar åt 
sig personligen av kritik och då nedvärderar sig själva medan männen tar åt sig kritiken, 
tänker att ”det har de kanske rätt i” och sedan går vidare utan att bli ledsna för det. Kvinnor 
har svårare för att skilja på rollen i arbetslivet och rollen privat, därför tar de åt sig mer av 
kritiken och kanske känner att de inte duger. Påståendet att kvinnor redan som barn blir 
begränsade i sitt yrkesval beroende på socialiseringsprocessen anser Gunnel stämmer ganska 
bra. Hon säger att det faktiskt är vetenskapligt bevisat att en mamma behandlar sina barn olika 
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beroende på kön redan när barnet är en liten baby. Dessa olika bemötanden och förväntningar 
skapar skillnader mellan män och kvinnor och detta tror Gunnel kan påverka att färre kvinnor 
än män blir chefer. Att kvinnor har huvudansvaret för hem och familj instämmer Gunnel i hög 
grad med. Hon säger att i Sverige ska vi alltid vara så duktiga och klara av allting själva, 
alltifrån att ta hand om barnen, huset, trädgården, sommarstugan med mera. Om man tittar på 
andra länder så tar de mer hjälp av till exempel hemhjälp. Att kvinnor saknar rätt kontaktnät 
instämmer hon med i hög grad. Hon nämner exemplet uppvaktningar, till exempel när någon 
fyller femtio år. Då har männen det inskrivet i sin kalender och det är självklart att de går på 
festen medan kvinnorna tänker att de kanske går dit om de får tid. Denna inställning gör ju att 
männen får ett bättre kontaktnät än kvinnorna. Påståendet att det finns ett motstånd hos män 
mot kvinnliga chefer håller hon i hög grad med om. Det är beroende på vilken chefsnivå det 
handlar om, att ju högre nivå desto större motstånd, att männen då kan känna sig hotade i och 
med att kvinnorna då börjar inkräkta på de manliga chefernas positioner. Gunnel instämmer 
även i hög grad med påståendet att organisationsstrukturen ofta är skapad av och för män som 
en förklaring till att det är så få kvinnliga chefer. 
 
Gunnel ser ingen anledning till att fördelningen mellan könen på ledande positioner inte borde 
vara lika och att fördelningen även borde vara lika avseende ålder, etnisk bakgrund med mera. 
När det gäller vad man kan göra för att öka andelen kvinnor på chefspositioner hänvisar 
Gunnel till ”pigdebatten” och till exemplet Danmark där det har införts skattelättnader när 
man anställer hjälp i hemmen. Gunnel tror att om arbetet i hemmen underlättades så skulle 
detta påverka mycket till att fler kvinnor skulle klara av att ha höga chefspositioner. Gunnel 
anser att även kvotering kan vara en lösning på detta problem, att det kan vara nödvändigt i 
vissa fall för att öka andelen kvinnor. Hon säger även att det är viktigt att man inom företagen 
har klart uppställda mål och regler när det gäller nyanställningar. 
 
4.4 Totta Oganders svar på elektroniskt frågeformulär 
 
Totta är VD för konferensanläggningen Sånga-Säby Kurs och Konferens AB som sammanlagt 
har cirka 50 anställda. Hon har sammanlagt arbetat i fyra år på företaget. Hon började som 
miljöchef och blev därefter utsedd till VD. Totta är 37 år gammal och vad det gäller civilstånd 
är hon samboende. Hon är utbildad ekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har 
därefter arbetat några år som konsult med aktivt miljöarbete och miljöledningssystem i olika 
företag och organisationer.  
 
De egenskaper som Totta anser att en bra chef bör ha är att ha en idé om vart företaget ska 
och hur man ska ta sig dit samt vara duktig på att kommunicera det i hela organisationen. Det 
är även viktigt att se andra men även att synas själv och då är det väsentligt att leva som man 
lär. Andra goda egenskaper är att kunna ge ansvar, vara öppen för idéer samt ha en bred 
kunskapsbas och mycket sunt förnuft. Dessa egenskaper anser hon vara varken kvinnliga eller 
manliga. Hur manlig eller kvinnlig en ledare är kan variera beroende på hur mycket man vill 
visa sina kvinnliga respektive manliga sidor. Hon anser att i hennes generation finns det 
många män och kvinnor som har ett brett spektra av kvinnliga och manliga egenskaper. I den 
äldre generationen är spektrat generellt smalare. Både kvinnliga och manliga egenskaper 
behövs för ett gott ledarskap. 
 
Totta upplever inte några speciella för- och nackdelar med att vara kvinna och chef. Att vara 
ung kvinna i en VD värld där nästan alla är män är ingenting som hon anser är konstigt och 
utgår från att hennes kön inte ska spela någon roll. 
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Totta tror att en del kvinnor avstår höga chefspositioner idag på grund av villkoren. De villkor 
som gäller idag är oftast inte anpassade till att man vid sidan av jobbet har intressen och 
familj. Hon tror dock att kvinnorepresentationen kommer att öka i framtiden i och med att 
hennes generation redan från barnsben har lärt sig att alla kan oavsett kön. 
 
På påståendet som säger att anledningen till den låga kvinnorepresentationen beror på att 
kvinnor redan som barn blir begränsade i sitt yrkesval beroende på socialiseringsprocessen så 
anser hon att det i dagsläget inte stämmer alls. För tidigare generationer tror hon dock att 
socialiseringsprocessen hade en större betydelse eftersom uppfostran då såg annorlunda ut. 
Hon instämmer inte alls med att kvinnor har egenskaper som inte passar för chefspositioner. 
Att kvinnor inte vill bli chefer tror hon stämmer i viss mån. Att kvinnor inte har rätt 
utbildning för att nå toppositioner och att kvinnor har bristande självförtroende anser hon 
stämmer i viss mån. Att kvinnor har huvudansvaret för hem och familj tycker hon stämmer 
ganska bra. Att kvinnor saknar rätt kontaktnät, att det finns motstånd hos män mot kvinnliga 
chefer samt att organisationsstrukturen är ofta skapad av och för män anser hon stämmer i viss 
mån. 
 
Vad det gäller fördelningen mellan könen tror Totta att en bra blandning av alla variabler, det 
vill säga kön, ålder, utbildning, erfarenhet, bakgrund, nationalitet med mera, är mest 
fördelaktigt på en arbetsplats. Hon är dock tydlig med att påpeka att hon är emot kvotering av 
samtliga. 
 
Det man kan göra åt det faktum att det finns få kvinnor på ledande positioner är enligt Totta 
att visa goda exempel. Att aktivt söka nyförvärv som i något avseende skiljer sig från dem 
som redan finns. Det finns ju även arbetsmiljöer där det är manliga chefer man bör söka för 
att få en balans. 
 
På egna synpunkter skriver Totta att ämnet känns lite uttjatat. Hon har själv läst om ämnet på 
Handelshögskolan men har aldrig under sitt yrkesverksamma liv upplevt att det varit svårare 
att räknas för att hon är kvinna. 
 
4.5 Personlig intervju med Johnny Marklund 
 
Johnny Marklund är sedan sex år tillbaka VD på Bilfrakt Skellefteå AB som är ett av 
Norrlands ledande transport- och logistikföretag. Företaget har 60 anställda och har en 
årsomsättning på ca 400 Mkr. Johnny är 51 år, sambo och har en dotter på 28 år. Han är 
utbildad ekonom och har därefter även genomgått ett antal managementutbildningar. Johnny 
har aldrig tidigare varit VD men har sedan 28 års ålder haft ledarroller av olika slag.  Bland 
annat har han varit avdelningschef på Skellefteå kommuns tekniska kontor där han drev 
åkeriverksamhet och jobbade mycket med miljöfrågor. 
 
På frågan vilka egenskaper en bra chef bör ha svarar Johnny att den analytiska förmågan är 
oerhört viktig. Man bör kunna vara analytisk både utifrån den lägesituation man befinner sig i 
men även kunna analysera hur branschen kommer att se ut i framtiden, om exempelvis tre till 
fyra år. Därtill måste man som ledare älska människor med alla deras styrkor och svagheter 
samt ha en hög social förmåga. Han påpekar också att man absolut inte får koppla sin ledarroll 
till sin egen integritet. Gör man det gör det fruktansvärt ont om någon annan har rätt. För 
Johnny är det jätteviktigt att alla medarbetare kan mer än honom inom sina specialområden 
och säger att ”om det skulle vara jätteviktigt för min integritet att alltid veta bäst, då blir jag 
aldrig en bra ledare”. Han nämner även faktorer som att vara målmedveten och strukturerad 
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men anser att dessa är mer eller mindre självklara egenskaper för en chef. De flesta 
egenskaper som Johnny nämnt anser han vara varken speciellt kvinnliga eller manliga. Den 
största skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap tror han ligger på det sociala planet, 
det vill säga att kvinnor i högre grad är relationsinriktade. Kvinnor är intresserade av folk och 
vågar se människorna som ett verktyg. Männen däremot är i allmänhet mer 
produktionsinriktade. Johnny tror att man har varit alltför rädd för att anställa humanister på 
ledarroller. Han menar att ledarrekrytering ofta har varit baserad på teknisk- eller ekonomisk 
kompetens och att man alltför sällan anställer någon utifrån social förmåga. Man måste 
rekrytera ledare utifrån människosyn för att skapa ett bra ledarskap. Detta utesluter givetvis 
inte att man måste ha de baskunskaper som krävs för den bransch man ska leva i. Det ska 
dock inte vara ett huvudskäl, däremot så är det väldigt bra, menar Johnny.  
 
Johnny har under sitt yrkesverksamma liv bara arbetat inom traditionellt manliga branscher. 
Detta innebär att han har jobbat relativt lite tillsammans med tjejer och har därför svårt att 
varken se några för- eller nackdelar med att vara just man och chef. En fördel med att vara 
manlig ledare tror han dock kan vara att det är lättare att vara man i kvinnornas värld än att 
vara kvinna i männens värld. Därför tror han att det skulle kunna bli jobbigt för en tjej att leda 
ett företag där de flesta är män. 
 
Anledningen till att det finns så få kvinnliga chefer på hög nivå tror Johnny till största del 
beror på tradition och kultur, det vill säga att tjejer alltid har varit överrepresenterade inom 
vårdyrken, medan killar oftare har framträtt på ledarpositioner. En annan anledning kan också 
vara att tjejer är sämre på att ta för sig och visa framfötterna, vilket krävs för att nå en ledande 
position. Något annat som kan vara en nackdel för tjejer är att de till skillnad från män tar 
större hänsyn till andra människor. De vill inte att någon ska fara illa och vill inte ta 
konsekvensen av att någon blir ledsen. Män är i allmänhet rakare, säger Johnny. 
 
Att kvinnor inte har rätt utbildning tror Johnny inte stämmer alls som förklaringar till den låga 
kvinnorepresentationen på höga chefsposter. Han menar att man i viss mån kan utbilda sig till 
att bli en bra ledare men man kan aldrig utbilda någon i människosyn samt att ha en stark 
egen integritet och menar att tjejer har samma förutsättningar som killar på samtliga delar. Att 
kvinnor har egenskaper som inte passar för chefspositioner, att organisationsstrukturen ofta är 
skapad av och för män tror han inte heller stämmer alls. Att det finns ett motstånd hos män 
mot kvinnliga chefer anser han stämmer i viss mån och då främst i de äldre generationerna. 
Själv har han inte något motstånd mot kvinnliga chefer och säger att kvinnor är ett bra verktyg 
i en starkt mansdominerad kultur. Det leder till ett annat språk och beteende som kan vara bra 
för gruppen. Att kvinnor inte vill bli chefer tror han stämmer ganska bra och menar att om 
kvinnor vill bli chefer skulle de bli det. Att kvinnor redan som barn blir begränsade i sitt 
yrkesval beroende på socialiseringsprocessen, att kvinnor har bristande självförtroende och att 
kvinnor har huvudansvaret för hem och familj anser han också stämmer ganska bra. Han anser 
att påståendet som handlar om att kvinnor saknar rätt kontaktnät stämmer i hög grad. Av 
tradition har dessa typer av jobb betraktats lite som männens värld och genom kontakter får 
man erbjudanden som man annars aldrig hade fått. Johnny berättar att när han tillsattes på 
denna post behövde han aldrig visa sina betyg eftersom många, genom kontakter, redan visste 
hur han fungerade både som person och chef. 
 
Johnny har ingen uppfattning om hur fördelningen mellan könen på ledande positioner bör 
vara. Han säger att om kvinnor har kompetens och förmåga att vara bättre chefer än männen 
ska de vara det och tvärtom. Han tycker att kunskap och lämplighet, ska vara de avgörande 
faktorerna och därför tycker han inte om kvotering. För att jämna ut fördelningen mellan 
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könen tycker han att männen bör ha en positiv inställning till att kvinnor kommer in på VD 
positioner och sprida denna uppfattning inom sina ”nätverk”. Män måste våga släppa in 
kvinnor i ”sin värld” och anställa fler kvinnor. 
 
4.6 Telefonintervju med Olov Larsson 
 
Sedan 1989 är Olov VD på Hydrauto Group som har cirka 300 anställda. Hydrauto utvecklar 
och tillverkar system inom områden för materialhantering, till exempel lastbilskranar, 
gaffeltruckar etcetera samt entreprenadmaskiner som till exempel grävmaskiner. Olov är 52 år 
gammal, omgift och har fem barn. Han är utbildad civilingenjör i maskinteknik och har 
tidigare bland annat arbetat som projektingenjör åt Boliden Mineral AB samt varit VD på 
Skelleftehamns Mekaniska och Ursvikens Mekaniska.  
 
En bra chef ska kunna lyssna, fatta beslut och se till att besluten blir genomdrivna. Dessa 
egenskaper anser Olov vara varken typiskt manliga eller typiskt kvinnliga. Bra 
chefsegenskaper har ingenting med kön eller utbildning att göra, utan det är något man får 
lära sig i livets hårda skola. Olov har varken upplevt några för- eller nackdelar med att vara 
just man och chef.  
 
Anledningen till att det finns så få kvinnliga chefer på hög nivå tror Olov beror på att den 
privata sektorn till stor del består av teknikorienterade företag. Inom denna bransch finns det 
för få kompetenta kvinnlig kandidater, vilket beror på att kvinnor ofta saknar intresset för 
denna typ av verksamhetsområde. Olov säger att det främst är på chefsposter som rör de 
administrativa delarna som kvinnor påträffas. Det är inom produktionsdelen som bristen på 
kvalificerade kvinnor finns. 
 
Att kvinnor redan som barn blir begränsade i sitt yrkesval beroende på socialiserings-
processen, att kvinnor inte vill bli chefer, att kvinnor har egenskaper som inte passar för 
chefspositioner och att organisationsstrukturen ofta är skapad av och för män anser Olov inte 
stämmer alls som förklaringar till den låga kvinnorepresentationen på höga chefsposter. Att 
kvinnor inte har rätt utbildning och att kvinnor har huvudansvaret för hem och familj anser 
han stämmer i viss mån. Att kvinnor har bristande självförtroende tycker han stämmer i hög 
grad och säger att kvinnor tyvärr är betydligt mer självkritiska än vad männen är. Han anser 
också att påståendena som handlar om att kvinnor saknar rätt kontaktnät och att det finns ett 
motstånd hos män mot kvinnliga chefer stämmer i hög grad. 
 
Olov önskar en jämn fördelning mellan könen i ledningsgrupper, styrelser och på ledande 
positioner. Han anser dock inte att kvotering är ett alternativ för att åstadkomma detta, 
eftersom detta slår tillbaka på kvinnorna själva. Ett sätt är att försöka få kvinnor mer 
intresserade av tekniska områden, till exempel verkstadsindustrin, och på så sätt få in kvinnor 
på olika typer av befattningar. En bra början kan vara att stimulera företagen att ta in unga 
tjejer i gymnasieålder på praktikplatser och på så vis få upp tjejers intresse för branschen. Det 
finns enligt Olov ingen anledning till att kvinnor inte skulle klara av dessa typer av jobb. 
 
4.7 Telefonintervju med Lars Lindberg 
 
Lars är VD på Berco Produktion AB som tillverkar och säljer kundanpassade mobila 
produkter och konstruktioner. Berco har idag cirka 35 anställda. Lars är född 1949, är gift och 
har två barn. På gymnasiet läste han teknisk inriktning och har därefter läst 30 poäng 
företagsekonomi. Han har bland annat arbetat som produktionschef och marknadsansvarig på 
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Norrlandsvagnar. På Berco har han sammanlagt arbetat i 12 år, de senaste fem åren som 
verkställande direktör. 
 
En bra chef bör se till att omge sig med bra medarbetare och även kunna hålla dem 
motiverade till att göra ett bra arbete. Viktigt är också att kunna fånga och inhämta 
marknadens behov och synpunkter samt förmedla dessa till sin egen organisation. 
Sammanfattningsvis innebär detta att ha en bra marknadskommunikation och en bra intern 
kommunikation. Dessa egenskaper är varken typiskt kvinnliga eller manliga anser Lars. 
 
Lars har inte upplevt några nackdelar med att vara just man och chef. Däremot har han 
upplevt en del fördelar. Den bransch som han arbetar inom är väldigt mansdominerad och 
därmed är det helt accepterat att vara man. Traditionellt förknippar man branschen med de 
manliga egenskaperna och därför kan det vara en fördel att vara man. 
 
En anledning till att det är så få kvinnliga chefer på högre positioner inom den privata sektorn 
är att företagen ofta är sysselsatta inom tekniska områden och kvinnor är i regel mindre 
intresserade av det. Huvudorsaken tror dock Lars är att det finns få kvinnor som vill tänka på 
arbetet 24 timmar om dygnet. Företaget finns i tankarna jämt och ständigt och därför blir det 
mer en livsstil än ett arbete att vara företagsledare. Lars tror att det är få kvinnor som vill 
kosta på sig detta engagemang. 
 
Att kvinnor har egenskaper som inte passar för chefspositioner tror han inte stämmer alls, som 
förklaring till att det är så få kvinnor på höga chefspositioner, och säger att kvinnor ofta är 
mer klarsynta än männen i många sammanhang. Att kvinnor inte har rätt utbildning för att nå 
toppositioner tror han inte heller stämmer alls eftersom alla, oavsett kön, har samma möjlighet 
till utbildning idag. Att kvinnor redan som barn blir begränsade i sitt yrkesval beroende på 
socialiseringsprocessen, att kvinnor har bristande självförtroende och att kvinnor saknar rätt 
kontaktnät tror han stämmer i viss mån. Att kvinnor inte vill bli chefer tycker han stämmer 
ganska bra i och med att han tror att de inte vill göra den uppoffring som krävs. Att kvinnor 
har huvudansvaret för hem och familj, och att organisationsstrukturen ofta är skapad av och 
för män tror han också stämmer ganska bra. Även att det finns motstånd hos män mot 
kvinnliga chefer anser han stämma ganska bra, speciellt i den äldre generationen där han tror 
att kvinnor kan uppfattas som ett hot. 
 
Lars anser att fördelningen mellan könen på ledande positioner inte har någon betydelse. Det 
bör vara fri konkurrens åt båda hållen och kompetensen och inte könet måste vara avgörande. 
Av denna anledning ser han inte kvotering som något alternativ till jämnare könsfördelning. 
Lars tror att andelen kvinnliga chefer på toppnivå kommer att öka med tiden, det handlar om 
en mognadsprocess i samhället. Den yngre generationen kommer med andra värderingar där 
jämställdheten kommer att stå mer i fokus. Information är en viktig faktor, att kvinnor delar 
med sig av sina egna erfarenheter. Det är en drivkraft för kvinnor att se att andra kvinnor kan 
lyckas i karriären.  
 
4.8 Erik Svedmarks svar på elektroniskt frågeformulär 
 
Erik är VD på Lövånger elektronik AB sedan 2002. Lövånger elektronik AB är 
kontraktstillverkare av elektronikbaserade produkter till svensk industri och har cirka 150 
anställda. Erik är 45 år gammal, gift och har tre barn som är 14, 10 och 6 år gamla. Han är 
utbildad civilingenjör och har under sin karriär bland annat arbetat på Eriksson som 
sektionschef, avdelningschef, produktområdeschef för Asien, Europa och Afrika.  
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Enlig Erik bör en bra chef vara lyhörd, strategisk, målinriktad, ödmjuk men samtidigt 
handfast. En chef bör också kunna entusiasmera och tänka affärsmässigt. Dessa egenskaper 
anser han vara varken typiskt kvinnliga eller manliga.  
 
Erik upplever varken några för- eller nackdelar med att vara man och chef men han skriver att 
i vissa andra länder kan det dock vara lättare att vara man.  
 
Att det finns så få kvinnor på ledande positioner tror Erik beror på att det procentuellt sett 
finns mindre kvinnor i organisationerna inom den privata sektorn. Detta avspeglar sig på 
könsfördelningen på de ledande positionerna. Att föda och vårda barn kan också påverka 
karriären på grund av frånvaro från arbetsplatsen. Tradition, att män väljer män, kan också ha 
en stor betydelse för den låga kvinnorepresentationen. 
 
Att kvinnor redan som barn blir begränsade i sitt yrkesval beroende på socialiserings-
processen tror han inte stämmer alls som en förklaring till att det är så få kvinnor på höga 
chefspositioner. När det gäller påståendena att kvinnor har egenskaper som inte passar för 
chefspositioner, att kvinnor inte har rätt utbildning samt att det finns motstånd hos män mot 
kvinnliga chefer svarar han också att dessa inte stämmer alls. Att kvinnor inte vill bli chefer, 
att kvinnor har bristande självförtroende, att kvinnor har huvudansvaret för hem och familj, att 
kvinnor saknar rätt kontaktnät och att organisationsstrukturen ofta är skapad av och för män 
tror han stämmer i viss mån. 
 
Erik anser att fördelningen mellan könen på ledande positioner bör avspegla andelen 
kvinnor/män på arbetsplatsen, alternativt tjänstemannakollektivet. För att öka andelen 
kvinnliga chefer på toppnivå bör man få fler kvinnor att intressera sig för jobb inom den 
privata industrin. 
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5 ANALYS 
 
Vi kommer i detta kapitel att sammanställa och analysera empirin utifrån de teorier vi valt 
med avsikt att besvara vårt syfte. Detta kommer att göras genom att vi delar in svaren från 
intervjuerna i olika områden. Under varje område redovisar vi de kvinnliga och manliga 
sypunkterna och därefter jämförs dessa med varandra.  
 
5.1 Chefsegenskaper 
 
När det gäller de kvinnliga direktörernas syn på vilka chefsegenskaper en bra chef bör ha, var 
svaren relativt blandade. Några egenskaper som dock återkom var att kunna hålla en bra 
kommunikation med sin omgivning, ha klara och tydliga mål, samt att man bör ha mycket 
kunskap inom sitt område. Tre av fyra av de intervjuade kvinnorna ansåg att de egenskaper de 
angav var varken typiskt kvinnliga eller typiskt manliga. En av dessa tre ansåg att både 
kvinnliga och manliga egenskaper behövs för ett gott ledarskap och att det i den yngre 
generationen finns många kvinnor och män med ett bredare spektra av kvinnliga och manliga 
egenskaper än i den äldre generationen. Den fjärde ansåg att, förmågan att lyssna på andras 
synpunkter och med dessa som underlag ta ett snabbt och effektivt beslut, vara en typisk 
kvinnlig egenskap. Teorin säger att kvinnor som är karriärorienterade verkar ha en positiv 
självuppfattning och en känsla av kompetens, vara mera maskulina eller androgyna och 
frigjorda i sina attityder gentemot kvinnorollen generellt. Detta stämmer väl överens med de 
kvinnliga informanternas åsikter i vår undersökning på så sätt att de är androgyna i sina 
ståndpunkter och säger att könet inte har någon betydelse för ett bra ledarskap.  
 
Även de intervjuade männens syn på bra chefsegenskaper var varierande. Det var svårt att 
hitta några gemensamma ståndpunkter. Att vara målmedveten och lyhörd var de egenskaper 
som återkom. Tre av de fyra männen ansåg att de egenskaper de nämnt var varken kvinnliga 
eller manliga. Den fjärde menade att kvinnor i högre grad är relationsinriktade och att männen 
är mer prestationsinriktade. 
 
Vid en jämförelse mellan kvinnor och mäns syn på chefsegenskaper var det svårt att hitta 
varken några likheter eller skillnader eftersom svaren var väldig varierande. Att kunna hålla 
en bra kommunikation var något som de flesta kvinnor och män tog upp som en viktig 
chefsegenskap. En skillnad vi fann var att två kvinnor starkt framhöll att det är viktigt med 
mycket kunskap inom sitt område. Denna egenskap nämndes av bara en av männen, men han 
tyckte att en hög socialförmåga var ännu viktigare än kunskaper för ett nå ett bra ledarskap. I 
studier som undersökt vilka personlighetsegenskaper som är relaterade till kvinnors 
karriärutveckling återkommer de egenskaper som traditionellt associeras med manlighet. I vår 
undersökning ansåg ingen av de intervjuade att bra ledaregenskaper kan förknippas med 
typiskt manliga karaktärsdrag, tvärtom ansåg en man och en kvinna att vissa positiva 
egenskaper är typiskt kvinnliga. 
 
5.2 För- och nackdelar med att vara kvinna/man och chef 
 
Tre av kvinnorna hade upplevt någon fördel med att vara kvinna och chef, en av dessa hade 
även upplevt en nackdel. Den återstående kvinnan hade varken upplevt någon för eller 
nackdel. Sammantaget var det fler kvinnliga direktörer som hade upplevt fördelar, än de som 
upplevt nackdelar.  
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När det gäller mäns syn på för- och nackdelar med att vara man och chef var det två personer 
som bara hade upplevt fördelar. Båda två poängterade att det kan vara en fördel att vara man 
och chef i en mansdominerad bransch eftersom det av tradition är accepterat. De andra två 
hade varken upplevt några för- eller nackdelar. Sammanfattningsvis var det ingen av de 
manliga direktörerna som hade upplevt några nackdelar med att vara man och chef. 
 
Vid en jämförelse mellan kvinnor och mäns upplevda för- och nackdelar ser man att 
majoriteten av både de kvinnliga och manliga direktörerna inte hade upplevt några nackdelar 
med ledarskapsrollen relaterat till sitt kön. Av samtliga åtta informanter var det endast en som 
hade upplevt någon nackdel, och detta var en kvinna. 
 
5.3 Orsaker till den låga kvinnorepresentationen  
 
Kvinnliga direktörer fick fritt spekulera över orsaker till den låga kvinnorepresentationen på 
ledande positioner inom den privata sektorn. Alla kvinnor uppgav ett flertal förklaringar till 
detta faktum och många av dessa förklaringar var likartade. Samtliga kvinnor uppgav att en 
anledning kan vara att kvinnor är dåliga på att ta för sig. Tre ansåg att kvinnor prioriterar 
annat i livet, främst hem och familj. Två av kvinnorna ansåg att hur samhället av tradition 
fungerar, exempelvis att kvinnor behandlas olika än män, också kan vara en förklaring.  
 
Männen angav också flera olika förklaringar och även många av dessa förklaringar var 
likartade. Två uppgav tradition och kultur som en orsak, att det helt enkelt är vanligare med 
manliga chefer. Två menade att en anledning kan vara att kvinnor är mindre intresserade av 
teknikorienterade ämnen som är vanligt förekommande i företag inom den privata sektorn. En 
annan orsak som två män uppgav var att urvalet av kvinnor inom dessa branscher är mindre 
vilket medför att det finns färre kvinnor att välja bland vid nyrekryteringar på samtliga 
positioner. Det var också två som trodde att kvinnor inte ville göra den uppoffring som krävs 
för en ledande position på hög nivå med tanke på barn och familj. 
 
Det fanns både likheter och skillnader mellan vad männen och kvinnorna tog upp som 
förklaringar till den låga kvinnorepresentationen. De två orsaker som sammanlagt förekom 
flest gånger bland båda könen var att kvinnor prioriterar annat, främst hem och familj samt att 
kvinnor är sämre på att ta för sig.  
 
5.3.1 Påståenden som förklarar den låga kvinnorepresentationen 
 
Nedan följer diagram som redovisar hur många poäng varje påstående sammanlagt fick av 
vardera kön. Vi analyserar två påståenden i taget med efterföljande diagram till dessa.   
 
a) Kvinnor blir redan som barn begränsade i sitt yrkesval beroende på socialiseringsprocessen. 
 
I Muhonens avhandling framgår det att socialiseringsprocessen har stor betydelse för hur vi 
blir som vuxna och att detta i hög grad kan vara en bakomliggande orsak till kvinnor och 
mäns olika utbildnings- och yrkesval. I vår undersökning gav kvinnorna detta påstående 
hälften av maximal påverkanspoäng. En av dessa ansåg att det var vetenskapligt bevisat att en 
mamma behandlar sina barn olika beroende på kön redan när barnet är en lite baby. Dessa 
olika bemötanden och förväntningar skapar skillnader mellan män och kvinnor och detta tror 
hon kan påverka att färre kvinnor än män blir chefer. En kvinna svarade att det i dagsläget 
inte stämmer alls men att socialiseringsprocessen hade större betydelse för tidigare 
generationer eftersom uppfostran då såg annorlunda ut. Männen gav totalt ett poäng mindre 
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på detta påstående. Två av männen gav lägsta möjliga poäng till denna förklaring. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det fanns små skillnader mellan män och kvinnors 
åsikter och att båda könens åsikter sammantaget stödjer teorin i viss mån. 
 
b) Kvinnor vill inte bli chefer. 
 
I SOU:s utredning visade det sig att hälften av männen höll med om att kvinnor inte vill ha 
chefsbefattningar. De flesta av kvinnorna höll inte med om att kvinnor inte vill ha chefsjobb. 
Detta stämmer väl överens med vår undersökning. Kvinnorna gav detta påstående låga poäng 
medan männen gav betydligt högre poäng. En av männen tillade att om kvinnorna ville bli 
chefer så skulle de bli det.  
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Figur 2. Påstående a. Figur 3. Påstående b.   
 
c) Kvinnor har egenskaper som inte passar för chefspositioner. 
 
I SOU: s undersökning nämner varken någon av kvinnorna eller männen något om att kvinnor 
skulle ha egenskaper som inte passar för chefspositioner. I vår undersökning var det inte 
någon av vare sig männen eller kvinnorna som instämde med detta påstående. Detta var det 
enda påstående som samtliga var helt överens om och alla gav denna förklaring lägsta möjliga 
poäng. Däremot stämmer vår undersökning inte överens med Muhonens individcentrerade 
ansats. Denna ansats antyder att kvinnor inte vill och att de inte kan avancera. Den antyder att 
om kvinnor blir mer lika män så kommer de att kunna avancera mer inom karriären.  
 
d) Kvinnor har inte rätt utbildning för att nå toppositioner. 
 
När det gäller val av utbildning visar teorin i Muhonens avhandling att det finns skillnader 
mellan män och kvinnor. Kvinnor väljer i högre grad ämnen inom vård/omsorg medan 
männen väljer mer teknikorienterade ämnen. I SOU: s utredning framkom det att männen tror 
att kvinnor saknar viss kompetens och inte har läst ämnen som leder till chefsbefattningar. 
Kvinnorna nämnde däremot inte detta som en förklaring. I vår undersökning blev resultatet 
det omvända. Sammanlagt gav kvinnorna detta påstående två poäng högre än vad männen 
gjorde.  
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Figur 4. Påstående c. Figur 5. Påstående d. 
  
e) Kvinnor har bristande självförtroende. 
 
Majoriteten av männen i SOU:s utredning ansåg att kvinnor har dåligt självförtroende. De 
flesta av kvinnorna höll inte med om detta, men trodde dock att kvinnor är mer självkritiska 
än män. Denna utredning stämmer ganska väl överens med vår undersökning eftersom 
männen gav detta påstående väldigt höga poäng. Kvinnorna i vår undersökning gav 
sammanlagt lägre poäng än männen, men i jämförelse med teorin så höll de i större 
utsträckning med om att kvinnor har bristande självförtroende. Ett flertal av våra informanter, 
både kvinnor och män, ansåg att kvinnor är betydligt mer självkritiska än män. 
  
f) Kvinnor har huvudansvaret för hem och familj. 
 
Enligt Muhonen visar flera studier att kvinnor i västvärlden fortfarande har huvudansvaret för 
hemarbetet, även när de har en yrkeskarriär. I SOU:s utredning framkom det att männen tog 
upp hemförhållanden som en orsak till den låga kvinnorepresentationen. Även kvinnorna 
instämde med denna förklaring, dock inte i lika hög grad som männen. Vår undersökning 
visade det motsatta förhållandet. Kvinnorna gav denna förklaring betydligt högre poäng än 
vad männen gjorde. 
   

Bristande självförtroende

0

2

4

6

8

10

12

14

kvinnor män

på
ve

rk
an

sp
oä

ng

Huvudansvaret för hem & familj

0

2

4

6

8

10

12

14

kvinnor män

på
ve

rk
an

sp
oä

ng

 
Figur 6. Påstående e. Figur 7. Påstående f.   
 
g) Kvinnor saknar rätt kontaktnät. 
 
I SOU: s utredning tog männen upp avsaknaden av rätt kontaktnät som en förklaring, medan 
kvinnorna inte nämner det som en anledning. Drake och Solberg förklarar den låga 
kvinnorepresentationen med att tillgången på information kan skilja sig mycket för en man 
och en kvinna med samma typ av befattning. Mycket av informationsutbytet sker genom 
informella kanaler. I motsats till SOU: s utredning gav kvinnorna i vår undersökning 
sammanlagt denna förklaring höga poäng. Dock rådde delade meningar om detta, två kvinnor 
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gav väldigt höga poäng och två gav låga poäng. Även männen gav denna förklaring höga 
poäng. 
      
h) Det finns ett motstånd hos män mot kvinnliga chefer. 
 
Ett fåtal av männen i SOU: s utredning uppgav att män kunde utgöra hinder för kvinnor, det 
vill säga att det finns ett motstånd mot män mot kvinnliga chefer. De flesta av kvinnorna 
instämde med detta påstående. Båda könen i vår undersökning gav denna förklaring relativt 
höga poäng, men många påpekade att detta problem i högre grand finns bland äldre 
generationer och kommer att minska allt mer i kommande generationer. Eftersom männen gav 
detta påstående förhållandevis höga poäng innebär detta att empirin inte helt överensstämmer 
med teorin.  
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Figur 7. Påstående g. Figur 8. Påstående h. 
 
i) Organisationsstrukturen är ofta skapad av och för män. 
 
Drake och Solberg påstår att kulturen inom många organisationer är skapad av och för män. 
Kulturella förhållanden beskrivs ofta som ett av de viktigaste hindren för att få in fler kvinnor 
på ledande befattningar inom det privata och offentliga näringslivet. I Muhonens avhandling 
framgår det att arbetet formar människan och att kvinnor ofta blir tilldelade arbeten som ger få 
möjligheter och lite makt. I organisationshierarkier är kvinnor på högre positioner i regel i 
minoritet och det gör det svårare för dem att bli rekryterade till chefspositioner. Teorin säger 
även att ”tokens”, det vill säga medlemmarna i minoritet i en grupp, ibland utesluts från vissa 
aktiviteter. Eftersom kvinnor ofta befinner sig i minoritet på en arbetsplats kan de uppleva att 
de hamnar utanför strukturen. Teorin stämmer väl överens med kvinnornas åsikter i vår 
undersökning eftersom de gav detta påstående mycket höga poäng. Männen gav detta 
påstående betydligt lägre poäng. Av samtliga påståenden förekom störst skillnader i åsikter 
mellan könen på detta påstående.  
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Figur 9. Påstående i. 
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5.4 Fördelningen mellan könen på ledande positioner 
 
I stora drag ansåg samtliga kvinnor och män i vår undersökning att en så jämn fördelning som 
möjlig mellan könen är att föredra. Kvinnorna tyckte dock att en jämnare fördelning var något 
viktigare än vad männen gjorde. De allra flesta av både kvinnor och män poängterade att det 
är kompetensen och inte könet som ska vara den avgörande faktorn. Männen underströk i 
något högre grad än kvinnorna att det faktiskt är kompetensen som ska vara utslagsgivande. 
Majoriteten av kvinnorna ansåg även att en jämn fördelning av andra faktorer så som ålder 
och etnisk tillhörighet är viktigt, medan endast en av männen nämnde detta. 
 
5.5 Åtgärder för att öka andelen kvinnliga chefer 
 
Majoriteten av kvinnorna i vår undersökning ansåg att mer hjälp och stöd till barnfamiljer 
skulle kunna medföra en ökning av kvinnliga chefer. Hälften av kvinnorna ansåg att man bör 
debattera vid varje nyanställning så att kvinnorna får en ärlig chans. När det gäller kvotering 
vid chefstillsättningar var hälften av kvinnorna helt emot detta, medan de återstående ansåg 
att kvotering kan vara nödvändigt i vissa fall. Även kvinnorna i SOU: s utredning påpekade 
att hjälp till barnfamiljer kan underlätta för kvinnor i karriären och tog exempelvis upp 
skattesystem som gör det möjligt att anställa städhjälp och barnflickor i hemmet. Det var dock 
ingen av dessa som nämnde kvotering som ett alternativ. Däremot kom de med förslaget att 
skapa nätverk för kvinnor, något som kvinnorna i vår undersökning över huvud taget inte 
nämnde. 
 
Samtliga män var tydligt emot kvotering som ett sätt att öka andelen kvinnliga chefer. Två 
nämnde istället att en väg kan vara att försöka öka kvinnornas intresse för teknikorienterade 
ämnen och föreslog då praktikplatser för tjejer inom teknikbaserade branscher. En man 
påpekade också att män på ledande positioner måste våga släppa in fler kvinnor i sina nätverk 
och på så sätt visa upp en mer positiv inställning mot kvinnliga chefer utåt. I likhet med vår 
undersökning var även flera av männen i SOU: s utredning starkt emot kvotering. 
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6 SLUTSATS 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa och diskutera de slutsatser vi kommit fram till genom 
vår undersökning. 
 
6.1 Kvinnors föreställningar 
 
Vårt syfte var att inom den privata sektorn ta reda på vad kvinnliga och manliga chefer på 
toppnivå har för förklaringar till att det finns så få kvinnliga chefer på denna nivå. Vi kan 
genom vår undersökning dra slutsatsen att kvinnliga direktörer har ett flertal förklaringar till 
den låga kvinnorepresentationen. Den förklaring som förekommer ofta och som många 
kvinnor anser har störst betydelse är att ansvaret för hem och familj ofta ligger på kvinnornas 
axlar. Andra förklaringar som kvinnor tror har stor betydelse för detta förhållande är att 
kvinnor saknar rätt kontaktnät samt att organisationsstrukturen ofta är skapad av och för män. 
Relativt många kvinnor tror också att det faktum att kvinnor har bristande självförtroende, i 
huvudsak när det gäller att ta för sig, kan vara en anledning till att det finns få kvinnliga 
chefer på toppnivå. Vi fann att kvinnor i minst utsträckning tror att orsaker som att kvinnor 
har egenskaper som inte passar för chefsyrket, inte vill bli chefer och inte har rätt utbildning 
har något samband med den låga kvinnorepresentationen på toppnivå.  
 
6.2 Mäns föreställningar 
 
Utifrån vår undersökning ser man att även manliga direktörer har många olika förklaringar. 
Ett bristande intresse bland kvinnor för teknikorienterade ämnen leder i sin tur till ett smalare 
urval vid nyrekryteringar och detta tror män är den huvudsakliga orsaken till att det är få 
kvinnliga chefer på hög nivå. Andra orsaker som de uppger är att kvinnor har bristande 
självförtroende och saknar rätt kontaktnät. De anser också att tradition och kultur har en 
betydande roll i sammanhanget, exempelvis att tjejer i högre grad väljer vårdyrken och att 
killar oftare befinner sig på ledarpositioner. Vi fann att män i minst utsträckning tror på 
förklaringar som säger att kvinnor har egenskaper som inte passar för chefspositioner, att de 
inte har rätt utbildning samt att organisationsstrukturen är skapad av och för män. 
 
6.3 Jämförelse mellan kvinnor och mäns föreställningar 
 
Vårt syfte var även att undersöka om det fanns några skillnader mellan vad dessa kvinnliga 
och manliga direktörer anser om orsakerna till detta faktum. Undersökningen visade att män 
och kvinnors åsikter inte skiljer sig nämnvärt åt. Båda könen tror att det finns många orsaker 
till att det är så få kvinnliga chefer. En förklaring som båda könen anser vara betydande i detta 
sammanhang är att kvinnor saknar rätt kontaktnät. Både kvinnor och män är medvetna om att 
män har starka kontaktnät och att det är svårt för tjejer att bryta sig in och bli delaktiga. Det 
finns även en del olikheter mellan könen. Den största olikheten är att männen nämner 
kvinnors bristande intresse för teknikorienterade ämnen som en högt bidragande förklaring, 
medan näst intill ingen kvinna benämner detta som en orsak. En annan skillnad är att kvinnor, 
i högre grad än män, anser att huvudansvaret för hem och familj och att 
organisationsstrukturen ofta är skapad av och för män, innebär stora hinder för kvinnor när det 
gäller att nå ledande positioner. Att män inte ser organisationsstrukturen som ett hinder tror vi 
kan bero på att de själva passar in i strukturen och därmed inte stöter på och därför inte 
uppfattar de problem som kvinnor gör.  
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6.4 Slutdiskussion 
 
Sammanfattningsvis var det relativt små skillnader mellan kvinnor och mäns åsikter. Detta 
tror vi kan bero på att samhället blir allt mer jämlikt, vilket innebär att män och kvinnors 
värderingar blir allt mer lika. Flera av respondenterna påpekade att kvinnor är på frammarsch 
och att samhällets utveckling mot fler kvinnliga chefer sakta men säkert går framåt.  
 
Vid en jämförelse mellan vår undersökning och tidigare forskning inom ämnet ser vi att 
resultaten inte är helt samstämmiga. I SOU: s utredning var skillnaderna mellan könens 
åsikter mer påtagliga än i vår undersökning. Männen i SOU: s utredning tror att orsakerna 
ligger hos kvinnorna själva medan de kvinnliga respondenterna inte såg sig själva som 
orsaken utan de flesta ansåg att de var männen som utgjorde hinder. Denna tendens tycker vi 
inte att vi kan se lika tydligt i vår undersökning. Detta kan bero på att utredningen är från 
1994 och att samhället har förändrats mycket sedan dess. 
 
Slutligen vill vi framhålla att undersökningen har gett oss en positiv syn på framtiden 
eftersom våra respondenter ansåg att den ojämna könsfördelningen som råder i dagsläget utan 
tvivel kommer att utjämnas i framtiden.  
 
6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under arbetets gång fann vi att det existerade en betydande mängd tidigare forskning inom 
detta ämnesområde, både vad det gäller orsaker och åtgärder. Vi lade även märke till att detta 
ämne ofta förekommer och debatteras inom media. För närvarande känns ämnet därför relativt 
genomarbetat, vilket en av respondenterna vidhöll och menade att kvinnligt ledarskap känns 
”uttjatat”. Vi tror trots detta att det finns utrymme för fortsatt forskning. I takt med att 
samhället förändras vore det intressant med en uppföljande undersökning inom samma 
område. Eftersom respondenterna ansåg att den låga kvinnorepresentationen är en 
generationsfråga, tycker vi också att det vore intressant att jämföra direktörer från olika 
generationers åsikter.  
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Till verkställande direktörer inom Skellefteå kommun 
 
Hej NN! 
 
Vi heter Jenny Hedman och Evelina Lindqvist och går sista året på den treåriga utbildningen 
Företagsekonomi och Fritidsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Vi skriver just nu vår 
C-uppsats som behandlar ämnet kvinnligt ledarskap. Vårt syfte är att inom den privata sektorn 
ta reda på vad manliga och kvinnliga chefer på toppnivå har för förklaringar till att det finns 
så få kvinnliga chefer på denna nivå. Därefter hade vi tänkt undersöka om det finns några 
skillnader mellan vad kvinnliga och manliga chefer anser om orsakerna till detta faktum. 
 
Vi undrar härmed om Du skulle kunna tänka Dig att hjälpa oss med vårt arbete genom att 
svara på några frågor. Om det är möjligt för Dig ser vi helst av allt att få genomföra intervjun 
personligen eller per telefon. I annat fall skulle vi uppskatta om Du kunde ta Dig tid att 
besvara vårt bifogade frågeformulär. Om Du önskar får Du givetvis vara anonym och vi 
behöver inte heller namnge företagets namn i vår C-uppsats. Vill Du inte vara anonym så går 
det också bra. 
 
Om Du skulle kunna tänka Dig att medverka i en intervju så vore det bra om Du kunde  
maila oss en tid då det passar Dig. I annat fall fyll gärna i vårt formulär så fort som möjligt. 
 
Vi skulle vara oerhört tacksamma om Du vill hjälpa oss med detta. Om Du inte har möjlighet 
att delta i något av dessa alternativ vore vi även tacksamma om Du kunde meddela oss detta 
via mail eftersom det skulle bespara oss värdefull tid.  
 
Tack på förhand!  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jenny Hedman Evelina Lindqvist 
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Till verkställande direktörer utanför Skellefteå kommun 
 
Hej NN! 
 
Vi heter Jenny Hedman och Evelina Lindqvist och går sista året på den treåriga utbildningen 
Företagsekonomi och Fritidsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Vi skriver just nu vår 
C-uppsats som behandlar ämnet kvinnligt ledarskap. Vårt syfte är att inom den privata sektorn 
ta reda på vad manliga och kvinnliga chefer på toppnivå har för förklaringar till att det finns 
så få kvinnliga chefer på denna nivå. Därefter hade vi tänkt undersöka om det finns några 
skillnader mellan vad kvinnliga och manliga chefer anser om orsakerna till detta faktum. 
 
Vi undrar härmed om Du skulle kunna tänka Dig att hjälpa oss med vårt arbete genom att 
svara på några frågor. Om det är möjligt för Dig ser vi helst av allt att få genomföra intervjun 
per telefon. I annat fall skulle vi uppskatta om Du kunde ta Dig tid att besvara vårt bifogade 
frågeformulär. Om Du önskar får Du givetvis vara anonym och vi behöver inte heller namnge 
företagets namn i vår C-uppsats. Vill Du inte vara anonym så går det också bra. 
 
Om Du skulle kunna tänka Dig att medverka i en telefonintervju så vore det bra om Du kunde 
maila oss en tid då det passar Dig. I annat fall fyll gärna i vårt formulär så fort som möjligt. 
 
Vi skulle vara oerhört tacksamma om Du vill hjälpa oss med detta. Om Du inte har möjlighet 
att delta i något av dessa alternativ vore vi även tacksamma om Du kunde meddela oss detta 
via mail eftersom det skulle bespara oss värdefull tid.  
 
Tack på förhand!  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jenny Hedman Evelina Lindqvist 
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FRÅGEFORMULÄR 
Besvara gärna frågorna så utförligt som möjligt! Svara lämpligen direkt i detta dokument. 
 
1. Namn? 
 
2. Ålder? 
   
3. Familjesituation; singel, sambo, gifta, barn, i så fall hur många barn och i vilka åldrar 
etcetera? 
 
4. Vilken utbildning har Du? 
 
5. Hur har Din karriär sett ut; hur länge Du har arbetat på företaget, hur länge Du har varit 
chef på Din nuvarande arbetsplats, tidigare chefsbefattningar med mera?  
 
6. Vilka egenskaper tycker Du att en bra chef bör ha? 
 
7. Anser Du att dessa egenskaper är typiskt kvinnliga, manliga eller androgyna (varken eller)?  
 
8. Upplever Du några nackdelar med att vara man/kvinna och chef? 
 
9. Upplever Du några fördelar med att vara man/kvinna och chef? 
 
10. Vad tror Du det beror på att det är så få kvinnor på ledande positioner inom den privata 
sektorn? 
 
11. I vilken grad tycker Du följande påståenden stämmer som förklaringar till att det är så få 
kvinnor på ledande positioner inom den privata sektorn?  
    

Stämmer  Stämmer  Stämmer Stämmer 
   i hög grad ganska bra i viss mån inte alls
       
a) Kvinnor blir redan som barn begränsade i      
sitt yrkesval beroende på socialiseringsprocessen   
    
  
b) Kvinnor vill inte bli chefer     
   
 
c) Kvinnor har egenskaper som inte passar för     
chefspositioner    
 
 
d) Kvinnor har inte rätt utbildning för att nå     
toppositioner  
 
    
e) Kvinnor har bristande självförtroende     
      
   
f) Kvinnor har huvudansvaret för hem och familj   
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g) Kvinnor saknar rätt kontaktnät    
    
 
h) Det finns ett motstånd hos män mot kvinnliga    
chefer 
  
 
i) Organisationsstrukturen är ofta skapad av     
och för män   
   
 
12. Hur tycker Du fördelningen mellan könen på ledande positioner bör vara? 
 
13. Vad anser Du att man kan göra åt det faktum att det är så få kvinnor på ledande 
positioner? 
 
14. Egna synpunkter om ämnet? 
 
Tack för Din medverkan! 
 
 
 
Evelina Lindqvist Jenny Hedman 
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