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Sammanfattning

Företag:  LKAB

Syfte: Syftet med denna rapport är att öka förståelsen över hur relationen mellan 
medarbetare och kvinnliga chefer ser ut i en mansdominerad organisation.
Mina forskningsfrågor är följaktligen:  

 Skiljer sig förväntan från medarbetare, gentemot kvinnliga chefer vid 
”mjuka” och ”hårda” situationer?

 Upplever kvinnliga chefer att bemötandet från sina medarbetare skiljer 
sig vid ”mjuka” och ”hårda” situationer?    

Metod: Jag har valt att utföra en fallstudie på företaget LKAB, där jag har inter-
vjuat tre stycken kvinnliga chefer och deras medarbetare för att uppnå en 
djupare förståelse för hur relationen ser ut. Jag har även utfört en obser-
vation vid ett möte som handlade om jämställdhet i LKAB där samtliga 
kvinnliga chefer vid LKAB var inbjudna. Studien är av en kvalitativ ka-
raktär, där jag har valt att koncentrera mig på att söka djup snarare än 
bredd.    

Slutsatser: Det jag har kommit fram till är att den könsneutrala strategin används av 
både medarbetare och de kvinnliga cheferna. Detta innebär att vikten vid
relationer läggs på personen ifråga och inte på könstillhörigheten. Det 
handlar om att ha rätt person på rätt plats, det var samtliga respondenter 
överens om. 

Kvinnor i chefsposition möter motstånd, främst i början utav chefs-
karriären, troligen beror detta på att kvinnor i chefsposition i en mans-
dominerad organisation är synliga och tillhör minoritetsgruppen. För-
väntningarna och bemötandet upplevs överlag positivt, stämningen anses
vara ”hjärtlig med högt i tak”, där skämt och skoj är naturliga inslag på 
arbetsplatsen.   
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Abstract

Company: LKAB

Purpose: The purpose with this report is to gain higher understanding of the relation 
between female leaders and co-workers in a male-dominate organization. 
My research questions are as following:   

 Do the expectations of the co-workers, towards female leaders differ 
in ”soft” and ”hard” situations?

 Do the female leaders experience that the treatments from their co-
workers differ in “soft” and “hard” situations?  

Method: I have chosen to do a case-study at the company LKAB, where I have 
interviewed three female leaders and their co-workers in order to gain dee-
per understanding of their relations to the co-workers. I have also done an 
observation of a meeting in which all the female leaders at LKAB were 
invited to participate. The study has a qualitative character, where I have 
chosen to concentrate my research on the deep rather than the breadth.       

Conclusion: My study shows that the gender neutral strategy is used by both the co-
workers and the female leaders. This means that the importance in rela-
tions is on the specific person and not on the sex property. All of my re-
spondents agreed on that it is all about having the right person on the right 
place.         

Women having chief positions meet resistance, mainly in the beginning of 
their chief careers, probably because women in chief positions belongs to 
the minority group and are visible. The experience of the expectations and 
the treatment are mostly positive and the climate passes for “warm-hearted 
with a high roof”, joke and rag are natural features at the workplace
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1. Inledning
Kvinnor finns – därför måste vi arbeta med jämställdheten (Ivarsson, 2007). Enligt sta-
tistiska centralbyrån (2008) var år 2005 andelen män i ledningsarbete över 70 % och 
andelen kvinnor mindre än 30 %. Det främsta problemet, som jag ser, ligger i de kul-
turella traditioner som finns i samhället.          

1.1 Bakgrund
Under det förra sekelskiftet (1800-1900) i samband med industrialismen förändrades 
kvinnors situation radikalt, från att ha arbetat tillsammans med mannen på gården för att 
försörja familjen skulle man nu dela på sig (Ivarsson, 2007). Männen skulle ut och figu-
rera i det offentliga rummet, fabriker och myndigheter medan kvinnorna skulle fortsätta
i det privata, alltså i hushållet. Dåtidens forskare kopplade denna uppdelning till olika 
biologiska faktorer, motiveringen till uppdelningen var alltså skillnaden mellan könen. 
Exempelvis sades det att män passade bättre som ledare av hormonella skäl, det manliga 
könshormonet sades ge upphov till att kunna bli flockledare (Ivarsson, 2007).

Alvesson och Due Billing (1997) skriver att industrialismens genombrott möjliggjorde
eller tvingade kvinnor att delta i arbetsprocesserna ute i industrin. Detta ledde i sin tur 
till att kvinnorna antingen inte kunde tjäna någonting alls, om de fullföljde sina plikter 
inom familjen, eller så var de oförmögna att fullfölja sina familjeplikter då de arbetade 
för industrin. 

1.2 Problemdiskussion
Familjeplikter är något som än idag är en av de stora orsakerna till att antalet kvinnliga 
chefer är underrepresenterade i arbetslivet (Ivarsson, 2007). Alvesson och Due Billing 
(1997) skriver att detta beror på våra djupt kulturellt inrotade antaganden och för-
väntningar om att kvinnor har huvudansvaret för familjen. En annan orsak som för-
fattarna tar upp är att traditionellt sett har chefsarbetet inte legat i linje med vad som 
anses typiskt kvinnligt.      

Vidare inleder Eagly (2007) sin artikel med att skriva om att det är allmänt känt att 
kvinnor i USA är begåvade med utmärkta skicklighetskombinationer och chefs-
kunskaper men ändå föredrar fler en manlig chef framför en kvinnlig. Även Ryan och 
Haslam (2005) påpekar att attitydundersökningar visar att fler medarbetare föredrar en 
manlig chef före en kvinnlig. Eagly (2007) menar att den framträdande mixen av 
möjligheter och hinder, som kvinnliga chefer upplever, avspeglar den process som sker 
idag mot ett mera jämställt samhälle. Detta speglar sig i beteenden och attityder som är 
kopplade till avsaknaden av fullständig måluppfyllelse.  

Alimo-Metcalfe (1994) skriver att kvinnliga chefer vid ledning av grupper arbetar med 
att förstå medarbetarna och bryr sig om de individuella känslorna och den individuella 
utvecklingen. Medan de manliga cheferna koncentrerar sig på att stötta den egna grup-
pen och försvara den. När det gäller kommunikation och sociala färdigheter lägger 
kvinnliga chefer mer vikt på att relatera till andra på en jämlik nivå, medan manliga 



2

chefer är självsäker i sitt språk. Dawly et al. (2004) menar vidare att det traditionellt 
manliga, värderas högre i organisationer än de traditionellt kvinnliga.      

Pounder och Coleman (2002) skriver även att kvinnliga chefer och manliga chefer 
orienterar sig åt olika håll och situationer. Männen orienterar sig mer åt själva uppgiften 
det ”hårda” situationerna och utövar ett mer verkställande chefskap. Kvinnliga chefer 
enligt författarna bedriver ett mer relationsorienterat chefskap, de ”mjuka” situationerna 
ges mer utrymme.

De ”mjuka” situationerna karaktäriseras av att vara relationsorienterade, fokus ligger på 
hur relationer skapas och underhålls. Det kan handla om exempelvis hur konflikter 
hanteras eller hur relationer utvecklas och byggs på arbetsplatsen. Koncentrationen 
läggs på individer och deras välmående och utvecklande. De ”hårda” situationerna utgör
den tekniska delen i organisationen. Det kan exempelvis handla om hur arbets- och 
produktionsprocesser hanteras. Koncentrationen läggs på målet, uppgiften och hur det 
skall uppnås. Båda dessa delar är naturligtvis lika viktiga inslag i chefskapet.

Vidare skriver Granér (1994) om de orealistiska förväntningarna som ett närbesläktat 
problem gentemot chefskapet. Föreställningar om att chefen skall veta, kunna allt och 
fantasier om att bli omhändertagen av en stark och allsmäktig chef präglar medarbetare, 
detta är ofta inte ens medvetet för medarbetarna, menar Granér. Författaren menar vi-
dare att chefskapets fallgrop är att lockas in i den idealiserade bilden och ta på sig skul-
den för att inte ha levt upp till förväntningarna.  

Betydande negativa förväntningar finns på kvinnliga chefer, enligt Dawly et al. (2004),
författaren skriver i sin artikel att de traditionella könsstereotyperna ligger som grund 
till de negativa förväntningarna som finns på kvinnliga chefer. Författarna menar att 
detta kan förstärkas genom rollinkongruens, detta uppstår när kvinnor intar ett beteende 
som förväntas av dem. Kvinnliga chefer får sannolikt bemöta mera negativa budskap
och bemötanden än en manlig, detta beror enligt Dawly et al. (2004) främst på med-
arbetarnas förväntningar över hennes beteende. Författarna menar vidare att be-
mötandena och förväntningarna som uttrycks medför att kvinnliga chefer blir oför-
mögna till att anpassa dessa på ett tillfredställande sätt.

Utöver ovan nämnd forskning har jag funnit att området kring förväntningar och be-
mötandet gentemot kvinnliga chefer är relativt outforskat, detta gör det än mer in-
tressant att studera och utforska.    

1.3 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med denna rapport är att öka förståelsen hur relationen mellan medarbetare och 
kvinnliga chefer ser ut i en mansdominerad organisation. 

 Skiljer sig förväntan från medarbetare, gentemot kvinnliga chefer vid ”mjuka”
och ”hårda” situationer?

 Upplever kvinnliga chefer att bemötandet från sina medarbetare skiljer sig vid 
”mjuka” och ”hårda” situationer?   
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1.4 Avgränsningar
Jag har valt att avgränsa undersökningsenheten till en mansdominerad och tung 
teknisktinriktad organisation, detta för att ge en ökad förståelse för förväntan och be-
mötande gentemot kvinnliga chefer i den typen av organisation och miljö. Eftersom att 
tidsramen är begränsad har jag beslutat att inte jämföra manligt och kvinnligt chefskap, 
vilket var tanken vid inledningen av arbetet. Undersökningen kommer endast att inne-
fatta första linjens kvinnliga chefer, som är produktionschefer, samt deras medarbetare.

1.5 Definitioner
Eftersom att teorier kring förväntan och bemötande gentemot kvinnliga chefer har varit 
svårt att finna har jag valt att definiera dessa begrepp. Begreppen är centrala i denna 
undersökning vilket gör det viktigt att klargöra för dess betydelse. National-
encyklopedin (2008) definierar förväntan som ett hopp om en viss utveckling som be-
döms sannolik. Bemötande definieras enligt nationalencyklopedin (2008) som sättet att 
uppträda mot någon eller något. 
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2. Metod 
Syftet med metod kapitlet är att redogöra för hur denna undersökning är utförd samt 
vilka synsätt som antagits. Detta för att ge ökad förståelse till valda metoder och metod-
problem som uppstått, kapitlet skall även ge läsaren möjlighet att bedöma trovärdig-
heten av studien och resultatet.    

2.1 Forskningsansats 
Kvalitativ undersökning innebär enligt Hartman (1998) att forskaren är intresserad av 
att reda ut hur någonting är beskaffat, vilken natur eller egenskap något har. Kvalitativa 
undersökningar definieras enligt författaren som att forskaren försöker nå förståelse för 
livsvärlden hos en individ eller en grupp individer. Med det menar han att forskaren
söker en förståelse på det sätt människor ser på sig själva och på sin relation till om-
givningen, en förståelse för hur människan upplever sin situation. Hartman skriver att 
kvalitativa undersökningar har som objekt den livsvärld människan har. Tanken är att 
denna livsvärld bestämmer olika människors natur och gör dem till de slags människor 
de är. Denna rapport kommer på dessa grunder att bygga på en kvalitativ undersökning
eftersom jag söker ökad förståelse för hur medarbetare och kvinnliga chefer ser på deras 
situationer samt relationer i LKAB. Patel och Davidsson (2003) skriver att syftet med 
kvalitativ forskning är att skapa djupare förståelse, vilket är meningen med denna 
undersökning.

Induktiv forskning innebär att utifrån empiri bilda ny teori, enligt författarna Patel och 
Davidsson (2003) är induktivt arbete en upptäckares väg. Deduktiv forskning är där-
emot forskning som drar slutsatser utifrån befintlig teori om enskilda fall enligt förfat-
tarna. Meningen med denna uppsats är att från befintliga teorier dra empirisk slutsats
om kvinnligt chefskap i en mansdominerad organisation, uppsatsen antar därför ett de-
duktivt angreppsätt. 

2.2 Undersökningsstrategi 
Med denna rapport vill jag söka en ökad förståelse till kvinnligt chefskap i en mans-
dominerad organisation, därför har jag valt att utföra en fallstudie. Jag söker en djupare 
förståelse till hur kvinnliga chefer bemöts av medarbetare och vad de har för typ av för-
väntningar gentemot en kvinnlig chef. Enligt Denscombe (2000) kännetecknas en fall-
studie av att sökarljuset koncentreras på en undersökningsenhet, vilket i mitt fall är 
kvinnliga chefer och dess medarbetare i LKAB. Författaren menar även att vid fall-
studie studeras saker i detalj vilket gör det möjligt att göra djupare upptäckter, detta är 
det starkaste motivet till mitt val av att utföra en fallstudie. 

Denscombe skriver vidare att fokus vid fallstudier sätts på sociala relationer och pro-
cesser som ömsesidigt påverkar varandra. Det är alltså viktigt att förstå hur olika saker 
hänger samman. Vidare skriver Patel och Davidsson (2003) att i fallstudier utgår man 
från ett helhetsperspektiv där informationssökandet skall vara så heltäckande som möj-
ligt. Författarna menar att vid forskning med hjälp av fallstudie kan det med fördel an-
vändas flera typer av informationskällor för att skapa en fyllig bild. Denscombe (2000) 
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skriver även att fallstudiens starka sida är att den tillåter forskaren att använda sig av 
flera olika källor och metoder, vilket jag kommer att göra i denna uppsats. 

2.2.1 Val av fallstudieobjekt
Jag har valt den mansdominerade och högteknologiska organisationen LKAB som fall-
studieobjekt, organisationen är ett gruvföretag verkande i Malmfälten. LKAB, som är 
statligt ägd, har tydliga jämställdhetsmål och arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor i 
företaget. Detta gör organisationen till ett intressant fallstudieobjekt med tanke på mitt 
syfte för denna studie.    

2.3 Datainsamlingsmetod 

2.3.1 Litteraturstudie 
Litteratursökningen är gjord vid Luleå Tekniska Universitets bibliotek och databaser.
Databaserna som jag har använt mig utav är Ebsco och Emerald, sökorden jag använt i 
olika kombinationer och ensamma, på svenska och engelska är följande; genus, organi-
sation, kön, ledarskap, chefskap, kvinnligt, genusperspektiv, jämställdhet,
organisationspsykologi. Litteraturen och teorier som har valts ut har främst behandlat 
områden kring kvinnligt chefskap och genus frågor, detta på grund av att litteratur och 
teorier kring förväntan och framför allt bemötande gentemot chefer var bristfällig.    

2.3.2 Empirisk studie 
Jag valde att utföra en metodtriangulering bestående av skriftliga källor, en observation
och intervjuer.

Skriftliga källor
Skriftliga källor har samlats in från LKAB´s hemsida, LKABs jämställdhetsplan, affärs-
redovisningen för år 2007 samt en broschyr (Vi skapar framtidens LKAB-kultur) som 
LKAB utvecklat och tryckt, broschyren är ett reslutat av flera månader samarbete till-
sammans med medarbetare i LKAB och en doktorand vid Luleå Tekniska Universitet.   

Observation
Observationen bestod av ett jämställdhetsmöte, den 16 april 2008, för samtliga kvinn-
liga chefer i LKAB, dock var inte alla närvarande vid sammankomsten. Under mötet 
närvarade sjutton kvinnliga chefer samt LKABs personaldirektör Mats Pettersson. Un-
der mötet hölls även ett seminarium där ”Vardagens dramatik” ledde diskussioner kring 
att vara kvinna i LKAB. Kvinnorna blev först indelade i fyra smågrupper, för att sedan 
diskutera tillsammans hela storgruppen. Jag satt med i en utav grupperna för att lyssna
på deras olika erfarenheter och förde anteckningar, anteckningar förde jag under hela 
mötet. Dagen efter mötet skrev jag ner mina intryck och strukturerade upp mina an-
teckningar. Mitt förhållningssätt under observationen var icke deltagande samt känd, 
detta kan medföra enlig Patel och Davidsson (2003) att observatören stör den naturliga 
balansen. I detta fall upplevdes det inte att jag som observatör störde den naturliga 
balansen.        

”Vardagens dramatik” är ett företag som specialiserar sig på att lösa konflikter och pro-
blem i organisationer. De använder sig av dramatik och teater som metod. Steg ett i de-
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ras process är att samla all information om företaget ifråga, genom intervjuer, skriftligt 
material och seminarier (detta möte var det första). Sedan spelar de upp en teater om 
problemen som de upplever finns i organisationen, för att skapa en konstruktiv dialog 
och ge nya perspektiv på arbetet och relationerna.   

Intervjuer
Denscombe (2000) menar att intervju som metod skall väljas när man som forskare sö-
ker informationsdjup, när man vill undersöka emotioner och erfarenheter. När informa-
tion grundar sig på intervju med människor som befinner i en speciell position är det 
viktigt att personen är beredd och kapabel till att ge information som andra saknar. 

Kraven på intervjupersonerna har varit att de skall vara första linjens kvinnliga chefer i 
produktion samt att intervjuer kunde genomföras med deras medarbetare. Mera bak-
grund om respondenterna finns att läsa i empirikapitlet, samtliga intervjuade kommer i 
denna undersökning att vara anonyma. Två av de kvinnliga cheferna har min handledare 
hjälpt att mig kontakta och välja ut, den sista valde jag själv ut genom att ta kontakt med 
henne under jämställdhetsmötet. Medarbetarna som jag har intervjuat har de kvinnliga
cheferna själv valt. 

Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer med samtliga respondenter. Denscombe 
(2000), menar att vid semistrukturerade intervjuer tillåts respondenten att utveckla sina 
tankegångar och mönster. Enligt Denscombe (ibid) är intervjuaren flexibel när det 
handlar om ämnets ordningsföljd. Innan intervjuerna förberedda jag två intervjuguider 
en konstruerad för de kvinnliga cheferna (se bilaga 1) och en för medarbetarna (se bi-
laga 2). Under intervjuerna tilläts respondenterna att besvara fritt på frågorna och ut-
veckla sina egna tankar. En huvudorsak till att jag valde semistrukturerade frågor är att 
respondenterna skall få samma typ av fråga men möjlighet att själv vidare utveckla sva-
ren. Under intervjun ställdes även spontana frågor som kom upp. 

Intervjuerna är genomförda på respondenternas arbetsplats, vilket har gjort det möjligt 
för mig att se arbetsmiljön. Jag känner även att det gav en tryggare kontakt med respon-
denterna. Jag åkte med ner underjord med två av de kvinnliga cheferna, som båda innan 
intervjutillfället genomförde några ärenden, där möte med medarbetarna skedde vilket 
medförde att jag fick en upplevelse om relationen mellan dem.

Vidare genomfördes intervjuerna med medarbetarna i grupp, där storleken på grupperna 
var blandade, antalet varierade mellan två och fyra. Totalt intervjuades fyra grupper 
med medarbetare och tre intervjuer genomfördes på tre kvinnliga chefer. Det blev fyra 
medarbetargrupper istället för tre eftersom att en av de kvinnliga cheferna nyligen bytt 
chefstjänst, jag intervjuade då även en grupp av hennes före detta medarbetare. 

2.4 Analysmetod
Utifrån mina forskningsfrågor har modellen nedan (figur 1) utformats, detta för att ge en 
tydligare bild över sambandet mellan situationer, förväntan samt bemötandet. Som jag 
tidigare nämnt kännetecknas ”mjuka” situationer av relationsorienterade frågor och 
”hårda” situationer kännetecknas av arbets- och processorienterade frågor. Enligt större 
delen av management- och genuslitteraturen förknippas, traditionellt sett, kvinnliga che-
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fer med att vara relationsorienterade och manliga chefer med att vara arbets- och 
processorienterade. Därför finner jag det intressant att utforma ett empiriskt exempel 
inom detta område. Empirimaterialet och teorierna kommer att analyseras tillsammans, 
och situationsmodellen (se nedan) kommer att utgöra analysen av forskningsfrågorna.

  

2.5. Metodproblem
Ett stort problem som jag har stött på under mina intervjuer är att få fram relevant infor-
mation om just förväntan och bemötandet. Detta är förståeligt eftersom att det är svårt 
för respondenterna att utan förberedelse komma med denna typ av information som 
behöver mycket reflektering och analysering av sitt eget beteende.

Genom att visa hur tillförlitligheten och validiteten ser ut i rapporten visar jag under-
sökningens styrkor och svagheter. Patel och Davidsson (2003) skriver att fullständig 
tillförlitlighet är en förutsättning för fullständig validitet – alltså för att veta vad jag 
mäter måste min mätning vara tillförlitlig.     

Tillförlitlighet
Patel och Davidsson (2003), menar att tillförlitlighet (reliabilitet) handlar om hur väl 
instrumentet motstår slumpinflytanden av olika slag. Resultat innehåller både individens 
”sanna värde” och ett ”fel värde”, där ”fel värdet” beror på bristen i instrumentets till-
förlitlighet. Tillförlitligheten bestäms utifrån hur mätningar är gjorda.  

Tillförlitligheten på intervju materialet sjunker eftersom att jag ensam har genomfört 
intervjuerna, det är lättare att missuppfatta respondenten som ensam intervjuare. Jag har 
bara genomfört en bandinspelning, främst på grund av att respondenterna skulle känna 
sig illa till mods med en bandspelare i rummet. Detta kan innebära att jag gått miste om 
en del viktig information.

Medarbetares förväntning 
gentemot deras kvinnliga chef 

Kvinnliga chefers upplevelse av 
medarbetares bemötande

”Mjuk” situation ”Hård” situation

Hur ser 
förväntningar ut 
vid en ”mjuk” 
situation?

Hur ser 
förväntningar ut 
vid en ”hård” 
situation?

Hur ser 
bemötandet ut 
vid en ”hård” 
situation?

Hur ser 
bemötandet ut 
vid en ”mjuk” 
situation?

Figur 1: Situationsmodell
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I och med att min handledare på LKAB valde ut två av de kvinnliga cheferna som inter-
vjuades och de kvinnliga cheferna själva valde ut medarbetare inför gruppintervjuerna, 
kan det innebära att tillförlitligheten i urvalet minskar. Detta eftersom urvalet inte har 
utförts på ett slumpmässigt sätt. 

Ett problem, av stor betydelse, som jag upplevt är att vid gruppintervjuerna var det näs-
tan alltid en person som dominerade samtalet. För att minska detta problem riktade jag 
vissa frågor direkt till personer som varit mer passiva i diskussionerna. Vid grupp-
intervjuerna var det även svårt att få fram relevanta svar kring relationer. En av grupp-
respondenterna hade en chef som kommit till tjänsten för två månader sedan vilket 
gjorde det svårt för dem att ge relevant information om relationen. Däremot var den 
grupp som jag upplevde ärligast de medarbetarna som tidigare haft en utav de kvinnliga 
cheferna, men hade inte henne som chef längre. 

Validitet
Validitet definieras som det viktigaste mätinstrumentet, där mätinstrumentets förmåga 
att mäta det som vases att mätas är av betydelse. Patel och Davidsson (2003), menar på 
att validitet handlar om att vi vet att det vi undersöker är det vi avser att undersöka. 

För att öka validiteten i min undersökning har jag valt att utföra en metodtriangulering, 
detta innebär att jag har utfört intervjuer och en observation och tagit del av skriftliga 
källor. Genom metodtriangulering har jag fått möjligheten att jämföra de olika resul-
taten med varandra för att stärka validiteten. För att undvika en naiv användning av tri-
anguleringen har jag intagit en försiktig och eftertänksam position i arbetet.

Genom att först studera litteraturen och teorier kring kvinnligt chefskap och genus-
perspektiv, för att sedan utforma intervjuguider och enkäter ökades validiteten. Vidare 
gick jag igenom intervjufrågorna med min handledare, detta för att säkra mig om att det 
jag mäter är rätt men även för att minska risken för missförstånd hos respondenterna.   
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3. Teori 
I teorikapitlet kommer min teoretiska referensram att presenteras, vilken behandlar 
genusperspektiv, normer kring genus, majoritet och minoritets grupper, kvinnligt-
chefskap i mansdominerad organisation samt förväntningar och bemötandet gentemot 
kvinnligtchefskap.     

3.1 Genusperspektiv
Jag har valt att nedan belysa det poststrukturalistiska feminismperspektivet och ”doing 
gender” på grund av det är perspektiv som används mycket feministisk i litteratur, och 
för att ge en uppfattning av min syn på genus. Syftet med perspektiven är att ge en bild 
av de perspektiv som uppsatsen kommer att influeras av. Alvesson och Due Billing 
(1997) anser att de nedan nämnda genusperspektiven ger en nykomling i ämnet ökad 
förståelse av genusforskning. Pettersson (2000) skriver även att dessa perspektiv bör tas 
i beaktande vid studier av genus och genusskapande processer. 

3.1.1 Poststrukturalistiskt feminism 
Nationalencyklopedin (2008) skriver att detta perspektiv fokuserar på det kulturella 
förståelsesystemet, meningsskapande och hur kön och makt skrivs in i detta. 

Poststrukturalistisk feminism framställs av Alvesson och Due Billing (1997) som ett 
perspektiv där begreppen man och kvinna, manligt och kvinnligt ifrågasätts, de be-
traktas inte som grundläggande och givet. Manligt och kvinnligt betraktas som instabilt, 
tvetydliga och med falska enhetliga föreställningar, uppdelningen av manligt och 
kvinnligt tas inte förgivet. 

Det starkaste argumentet som författarna tar upp för poststrukturalistiskt feminism per-
spektiv är att det är näst intill omöjligt att finna gemensamma egenskaper med en 70-
årig pensionerad brasiliansk lärarinna, en 13-årig flicka från slummen i New Dehli, en 
norsk före detta statsminister, en ensamstående mor med flera barn i Sydafrika och en 
ung karriärskvinna på Wall Street. Alvesson och Due Billing (1997) pekar på att det 
knappast finns några gemensamma sociala och kulturella betydelser mellan dessa indi-
vider. Det biologiska könet har till och med olika betydelse i olika situationer för dessa 
kvinnor. På grund av detta menar vissa forskare att begreppen kvinna och kvinnlig 
könsidentitet är tvivelaktiga, det är falskt och kväver mångfalden och variationen. 

Föreställningen om maskulint och feminint beteende fastställs på olika sätt i olika situa-
tioner. Kön kan inte längre betraktas som en naturlig och enkel sak enligt post-
strukturalistisk feminism, specifika kvinnliga ståndpunkter ifrågasätts därför allvarligt.
Betydelsen av begreppet kvinna är inte universell, det varierar med det språkliga sam-
manhanget som begreppet används i. Alvesson och Due Billing (1997) skriver vidare att 
kön och könsrelationer skiljer sig åt i olika tider och på olika platser. Under en arbets-
dag kan innebörden av begreppet kvinnligt ändras många gånger, till och med från ett 
ögonblick till nästa.
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Vänje (2005) skriver att exempelvis en kvinna genom sociala konstruktioner kan bära 
upp den manliga normen. Hon menar att kvinnor i chefspositioner med ingenjörs-
utbildning har en svår balansgång att gå tillmötes mellan den kvinnliga kroppen och de 
starkt maskulint kodade ingenjörs och chefsrollen.  

3.1.2 Att göra kön - ”Doing Gender”   
Elvin-Nowak och Thomsson (2003) skriver i sin bok om komplexiteten kring genus och 
hur genus utvecklas. Författarna skriver att många forskare använder sig av begreppet 
genus eller gender för att tydliggöra att kön är någonting som vi gör och inte någonting 
som vi är. Ivarsson (2007) skriver att genus inte existerar av sig själv, det är någonting 
som måste byggas, etableras och bevisas. Även Wahl (2003) ser kön och genus som en 
social konstruktion, där könet inte är något givet, det är något som skapas och åter-
skapas.        

Vänje (2005) beskriver ”doing gender” som ett perspektiv där det centrala är vad en 
individ gör och inte vad den är. Författaren skriver att det handlar om att ständigt koda 
in sig efter könstillhörigheten och den aktuella situationen. Dilemmat som kvinnor, i 
mansdominerade organisationer och yrken, hamnar i är att först förhålla sig till sin egen 
könstillhörighet och sedan samtidigt anpassa sig till det maskulint kodade samman-
hanget.

Manliga och kvinnliga föreställningar, som finns inbyggda i kulturen, normen och de 
sociala sammanhangen, är impregnerade av kopplingen mellan genus och biologi
(Vänje, 2005). Betydelsen av feminint och maskulint är således inte enkelt att reda ut, 
därför att vid olika tidpunkter och vid olika platser har dessa begrepp olika betydelse 
(ibid). Elvin-Nowak och Thomsson (2003) argumenterar emot att både flickor och poj-
kar föds i ett sammanhang där normerna säger att kvinnor ska vara feminina och män 
maskulina, de menar att kopplingen mellan det biologiska könet och maskulinitet och 
femininitet inte skall tas för given. 

3.2 Normer kring genus
Elvin-Nowak och Thomsson (2003) skriver även om det normsystem som ramar in 
genusskapandet och genusordningen. Normer definieras enligt Nationalencyklopedin 
(2008) som det ”normala” eller godtagbara beteendet. Elvin-Nowak och Thomsson 
(2003) beskriver normer som självskrivna antaganden, vilka sällan uttalas. Det som för-
fattarna vill framhäva med detta normsystem är att det finns en mängd osanningar om 
kvinnor och män. Normsystemet kan ses som en uppsättning myter, antaganden och 
regler som med tiden kommit att tas för givna. Det är inte alltid vi tänker på hur mycket 
normerna styr oss och hur de återspeglar sig i vårt handlande. Forskningsrapporter visar 
på att olikheterna är större inom gruppen män samt inom gruppen kvinnor än mellan 
grupperna män och kvinnor, detta tyder på osanningen i vårt normsystem (Ivarsson, 
2007). Vidare leder det in på hur de maskulina och feminina etableras och uppfattas i 
tillvaron.    
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3.2.1 Det feminina och det maskulina
Könskategorierna maskulint och feminint är någonting som vi tidigt i livet etablerar och 
därför är de stabila delar av vårt tänkande (Ivarsson, 2007). Ivarsson skriver vidare att vi 
samlar och lagrar information dagligen för att bygga upp ett schema som sedan används 
för att bedöma och möta andra människor. Exempel som författaren tar upp är att kvin-
nor i allmänhet intresserar sig mer om barn, kärlek och romantik, män intresserar sig 
mer om idrott, sex och pengar. Hon menar att detta är faktorer som ger vägledning i vår 
sociala samvaro. 

Ivarsson (2007) skriver att konstruktionen av maskulint som rationell gör att pojkar kan 
uppleva känslor som obehagliga. Hon menar vidare på att en för snäv träning i masku-
linitet kan innebära att män får svårare att erhålla kännedom och anpassbarhet till 
kvinnliga uttryck. Den sociala konstruktionen av maskulinitet är begränsad, Ivarsson 
(2007) tar upp som exempel att pojkar lämnas mer i fred vid lekar och uppmuntras inte 
till flicklekar eller till ett flickaktigt beteende. Redan vid tidig ålder sätts en stark social-
press på pojkar, för att undvika det som betraktas som feminint. Flickor får däremot mer 
utrymme för maskulinitet medan pojkar skall vara allt annat än feminin.         

Kvinnor som utövar typiskt manliga aktiviteter som exempelvis motorsporter får inga 
negativa anspelningar, en man som utövar typiskt kvinnliga aktiviteter som exempelvis 
balett riskerar att förlora i prestige. Det är alltså enligt Ivarsson (2007) mer negativt att 
som man uppfattas som feminin än att som kvinna uppfattas som maskulin. För-
klaringen till detta beror enligt författaren på hur genus värderas, det som är maskulint
könsmärkt värderas oftast högre än det som är feminint könsmärkt.      

Vidare karaktäriserar Pounder och Coleman (2002) det maskulina till att vara själv-
ständig, aggressiv, objektiv, logisk, rationell, analytisk, självsäker, ambitiös och oper-
sonlig. Även Eagly (2007) skriver om att det maskulina generellt uttrycker själv-
säkerhet.  Medan det feminina karaktäriseras till att vara emotionell, känslig, ut-
trycksfull, samarbetsvillig, intuitiv, varm, taktfull, ödmjuk och mottaglig för nya idéer. 
Dawley et al. (2004) beskriver att traditionellt sett avspeglar maskulinitet kompetens 
medan femininitet avspeglar värme och känslor.

Alvesson och Due Billing (1997) beskriver maskulinitet och femininitet som två mot-
satta poler. Där den maskulina sidan karaktäriseras av att vara hård, torr, opersonlig, 
objektiv, utåtriktad, handlingsorienterad, analytisk, materialistisk och kvantitativ. Fe-
mininitet, enligt författarna, handlar mer om ömsesidigt beroende, samarbete, mottag-
lighet, införlivning, accepterande, känslomässig ton, omvårdnad, känslighet och med-
lidande. Författarna menar att ofta kopplar man det feminina till kvinnor och det mas-
kulina till män, men det utgör ett problem. Författarna anser det olyckligt eftersom att 
det är kopplat till det biologiska könet, detta är en dålig utgångspunkt i genus-
forskningen. Maskulinitet och femininitet är, enligt Alvesson och Due Billing (1997),
acceptabelt att använda sig av för att beskriva kulturella föreställningar. Detta under 
förutsättningen att man inte förbinder dem till män och kvinnor, det biologiska könet. 

De starka könstrukturerna och könsmärkningen i samhället, anser Vänje (2005), speglar 
sig i att kvinnor som idag är ingenjörer, är det för att det intresserar dem, de har med-
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vetet valt en teknisk inriktning. Männen däremot väljer att läsa till ingenjör för att det är 
ett naturligt val, de behöver inte självklart vara intresserade av teknik och männen do-
minerar fortfarande arbetsområden som exempelvis lednings- industri- och verkstads-
arbeten, vilket gör männen till en majoritet inom dessa arbetsområden. 

3.3 Majoritetsgrupp och Minoritetsgrupp 
Tanton (1994) ser på olikheterna att befinna sig i en minoritetsgrupp som de kvinnliga 
cheferna befinner sig i, respektive majoritetsgrupp där de manliga cheferna befinner sig. 
Tanton (1994) anser att största skillnaden ligger i att de som tillhör majoritetsgruppen 
inte reflekterar över hur det är att tillhöra denna grupp medan minoritetsgruppens med-
lemmar ständigt reflekterar över hur det är att tillhöra en minoritet och vad fördelarna 
skulle kunna vara med att tillhöra majoritetsgruppen. 

Kvinnor i organisationer med hög position har en erfarenhet gemensam skriver Ivarsson 
(2007), det är nämligen så att de är i minoritet och männen är i majoritet. Innebörden, av 
det, är att kvinnor syns och uppmärksammas i högre grad än männen. Denna upp-
märksamhet och synlighet tenderar att förstärka de stereotypa föreställningarna om 
minoritetsgruppen – kvinnorna. Ivarsson (2007) skriver vidare att det är majoriteten –
männen, som utformar perspektiven och har makten över att definiera vad exempelvis 
”riktigt” chefskap är och vad en ”naturlig” arbetsinsats är. Detta leder till att en mans-
dominerad organisation får en arbetsmoral och ett chefskap med en maskulin underton. 
Ivarsson (2007) menar att könsmixen i organisationen kan ha stor inverkan på hur 
chefskapet uppfattas och utövas.

Ivarsson (2007) skriver vidare att de som tillhör majoriteten formar kulturen och de som 
tillhör minoriteten blir avvikare. Avvikare ses ofta inte som individer utan mer som re-
presentant för sin kategori -kvinnor.

Författaren tar upp tre olika fenomen som är centrala för att förstå avvikare (minoritets-
gruppen) i organisationer. 

 Synlighet, handlar om att uppmärksamheten riktas mot de enstaka kvinnor eller 
män som arbetar i organisationen. Höga prestationskrav tenderar att skapas av 
denna synlighet. 

 Avvikande, är det andra fenomenet, skillnaden mellan avvikare och majoriteten 
har en benägenhet att överdrivas. Överdrivandet leder i sin tur till att den domi-
nanta kulturens gränser förstärks och avvikaren isoleras. 

 Anpassning, avvikaren försöker förändra sig själv för att passa in. Anpassandet 
handlar om att uppfylla majoritetsgruppens stereotypa förväntningar på 
minoritetsgruppen, vilket resulterar i bestämda, stereotypa och begränsade roller. 
Handlingsutrymmet för minoritetsgruppen blir därför mycket begränsad. 

Vänje (2005) menar vidare att det är genom den kvinnliga kroppen som synlighet ska-
pas gentemot kvinnor i mansdominerade organisationer. Detta leder till att kvinnor i en 
mansdominerad tekniskt inriktad organisation försöker gå en balansgång mellan den 
kvinnliga kroppen och det starkt maskulint kodade tekniken. Inkodningen sker ex-
empelvis genom klädval som inte framhäver det feminina allt för starkt.    
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3.4 Kvinnligtchefskap och mansdominerad organisation
Wahl (2003) framhäver kvinnors underordning och minoritetsställning i organisationer. 
Hon menar att underordningen inte kan förklaras av att kvinnor är kvinnor, orsaken är 
istället att kvinnor blir behandlade som kvinnor. Författaren skriver vidare att det intres-
santa upptäcks i och med studier av vilka strukturer som skapar och återskapar skill-
nader mellan män och kvinnor i organisationen. Hon menar att kvinnors villkor i arbets-
livet, i karriären och i familjen interagerar och påverkar hur kvinnor själva handlar. 
Dessa handlingar i sin tur tolkas som kvinnliga egenskaper och påverkar därefter kvin-
nors villkor i arbetslivet. Det har följaktligen skapats en spiral som är komplicerad att 
bryta, enligt Wahl (2003).  

Vidare menar Appelbaum et al. (2002), att attityden till kvinnliga chefer har en mera 
negativ klang än till manliga chefer. Bakgrunden till detta ser författarna i något som de 
kallar för en ”kulturell fälla”. Med den ”kulturella fällan” menar det att kvinnor är so-
cialiserad till att vara lydiga och underställda vilket utsänder ett budskap om in-
kompetens. Eagly (2007) menar dessutom att det är svårt för en kvinna att lyckas i en 
mansdominerad organisation, på grund av att där krävs en manligdominans i chefskapet. 

För att kunna leda män bra är det viktigt att som kvinna veta vem man är och vara med-
veten om sina grundläggande värderingar, menar Bohlin (2006). Fokus vid chefskap i 
en mansdominerad organisation skall läggas på synlighet, målstyrning, risktagande och 
vinnarmentalitet anser hon. Hon skriver att när man skall leda män, som kvinna, är det 
viktigt att markera sin chefsroll och dra tydliga gränser. Hon trycker även på vikten av 
att använda sig av ett rakt och tydligt språk. Vidare menar hon att en grundförutsättning 
för att få med sig medarbetarna är att tro på sig själv och sin egen förmåga för att sedan 
förmedla det vidare till medarbetarna. 

Dahlbom-Hall (1996) har utvecklat en kvinnligchefsmodell för att leda män, baserat på 
mäns kommentarer, den följer nedan i punkt form. 

 Det är viktigt för män att förstå varför kvinnan blev chef. Mannen söker en bild 
av manlighet att orientera sig efter. 

 Männen måste känna igen sig i kvinnan men inte till hundra procent, blir kvin-
nan för manlig känner männen igen sig för mycket. 

 Kvinnliga chefer enligt män är bra på att lyssna, skapa relationer och ge råd. 

 Kvinnliga chefer väljer att vädja och i bland använda list, istället för att ge or-
der som män är vana vid.

 Männen förväntar sig stil hos den kvinnliga chefen, de vill vara stolt över sin 
kvinnliga chef. 

 De mogna männen förväntar sig inte att den kvinnliga chefen går in i en flick-
roll, då vet de inte vem de blir ledda av. 

 Männen förväntar sig mer beröm utav en kvinnligchef än en manlig, men de 
har svårt att ta kritik från en kvinnligchef. 

 Männens chefsbild stämmer inte överens med kvinnans sätt att diskutera ett be-
slut som är taget, män förväntar sig order och lite stryk. Kvinnor förankrar och 
är orolig för att beslutet inte accepteras.   
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Vidare menar Bohlin (2006) att män vill veta att den kvinna de anställer är kompetent 
och professionell. Bohlin skriver även att kraven och förväntningarna på kvinnor är väl-
digt stora och många gånger förstoras dessa upp av kvinnan själv. Hon tycker att man 
som kvinna skall lägga fokus på sin synlighet.

3.5 Förväntningar samt bemötande gentemot kvinnligt-
chefskap
Det är viktigt för organisationer att söka förståelse för de krav och förväntningar i form
av svårigheter som kvinnliga chefer möter, utan förståelse kommer organisationens glo-
bala framgång att begränsas enligt Cordano et al. (2002). Appelbaum et al. (2002) skri-
ver att organisationer, som inte tar tillvara på den kvinnliga kompetensen, kommer att 
gå miste om de unika talangerna och perspektiven kvinnor har.  Cordano et al. (2002) 
menar även att kvinnliga chefer alltid skall ta könsskillnaden i beaktande, det är en kri-
tisk faktor som försvårar acceptansen och uppskattningen av deras förmåga och kom-
petens.

Det är allmänt känt att kvinnor möter större motstånd, än män, i deras försök att klättra 
på hierarkistegen skriver Ryan och Haslam (2005). Författarna menar att kvinnor i 
chefspositioner troligen möter granskning och kritik i större utsträckning än män även 
om de skulle prestera exakt samma resultat. Även Wahls (2003) avhandling beskriver 
att kvinnor som vill nå en högre chefsbefattning upplever mer diskriminering. För-
fattaren skriver att kvinnor som redan innehar en chefsbefattning upplevde en större 
grad av diskriminering än kvinnor som inte önskade en högre befordran. Ivarsson 
(2007) menar att orsaken till att kvinnor inte tas in till chefspositioner i samma ut-
sträckning som män beror på att det finns en uppfattning om att det är skillnad på man-
ligt och kvinnligt i en negativ bemärkelse.

Alvesson och Due Billing (1997) skriver vidare att både ledningsarbete och organi-
sationer betraktas normalt som socialt konstruerade i maskulina termer. Begreppet 
ledarskap/chefskap är i sin tur starkt associerat med maskulinitet skriver Ivarsson 
(2007). Kvinnor förväntas anpassa sig efter den rådande normen för att bli accepterade 
som chef (ibid). Samtidigt finns det förväntningar på att en kvinnligchef skall uppträda 
på ett sätt som stämmer överens med förväntningar om kvinnlighet. Detta skapar natur-
ligtvis svårigheter för kvinnor i chefsposition men även för deras medarbetare (Alves-
son och Due Billing, 1997). 

Alvesson och Due Billing (1997) menar samtidigt att den allmänna föreställningen om
att chefskap konstrueras på ett maskulint plan är på väg att förändras. Detta eftersom att 
intresset styrs alltmer mot frågor kring det mer sociala, subjektiva och engagerade.
Ljunggren & Kolvereid (1996) skriver att kvinnor i början koncentrerar sig på rela-
tioner, individer och kontakter. Männen däremot siktar sin koncentration på resultatet 
och arbetsmålen.                  

Vidare menar Ivarsson (2007) att det är genuskonstruktionen som är bakgrundsorsaken 
till hur män och kvinnor uppfattas och behandlas i organisationer, även den allmänna 
föreställningen om att chefskap konstrueras på stereotypa maskulina egenskaper. 
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Genuskonstruktionen styr hur kvinnor uppfattar sig själv och uppträder som chef. För 
att kunna hantera genuskonstruktionen och rollkonflikten på ett bra sätt menar Ivarsson 
(2007) att kvinnor och medarbetare bör använda sig av någon eller några av genus-
strategierna som författaren beskriver (se nedan).  

Tre genusstrategier 
 Könsneutral strategi, denna strategi är vanligast i en mansdominerad organi-

sation. Betydelsen av kön tonas ned och vikten läggs på personligheten och in-
dividen som utgångspunkt för utövandet av chefskapet. 

 Positiv strategi, lägger vikten på att framhäva det specifika med kvinnligt 
chefskap. Genom denna strategi införlivas omgivningens förväntningar på det 
kvinnliga beteendet. Det kvinnliga framställs samtidigt som en resurs i chefska-
pet, denna strategi menar författaren blir allt mer vanlig i samband med att det 
blir mer uppenbart att kön har betydelse i organisationer. 

 Omvärldsstrategin, fokuserar kring att kunskaper om könsmaktordningen i sam-
hället integreras. Den vekar för att synliggöra och skapa medvetenhet om kvin-
nors och mäns olika positioner i samhället. Detta för att visa hur det påverkar 
möjligheten att utöva chefskap. 
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4. Empiri 
Empiri kapitlet presenterar fallstudieobjektet LKAB, samt resultatet av intervjuerna, 
observationen och det skriftliga materialet.    

4.1 Bakgrund och presentation av företaget LKAB
LKAB är ett världsledande högteknologiskt företag som producerar förädlade järn-
malmsprodukter för ståltillverkning. LKAB koncernen har idag omkring 3 800 med-
arbetare, där 600 medarbetare finns utanför Sverige. Ett tretiotal bolag i femton länder 
utgör koncernen, där järnmalmsgruvor, förädlingsverk och malmhamnar finns lokali-
serade i norra Sverige och Norge. Under år 2007 omsatte LKAB cirka 16 400 miljoner 
kronor varav vinsten utgjorde cirka 4 600 miljoner kronor (LKABs årsredovisning, 
2007). 

Marknaden för LKABs huvudprodukt järnmalm har kännetecknats av knapphet och stor 
efterfrågan, vilket har resulterat i pirsökningar. Järnmalmens höga kvalité, geografiska
närhet och LKABs framkant i teknologin är tre starka konkurrensfördelar för organisa-
tionen (LKABs årsredovisning, 2007).   

Affärsidé 
”LKABs verksamhet är att, med utgångspunkt från Malmfälten, för världsmarknaden 
tillverka och leverera förädlade järnmalmsprodukter och tjänster som skapar mervärde 
för kunderna. Andra närbesläktade produkter och tjänster som bygger på LKABs kun-
nande och som stödjer huvudaffären kan ingå i verksamheten.”   

Martin Ivert (2007), före detta värkställande direktör, skriver i årsredovisningen för år 
2007, att det inför framtiden är viktigt att säkra kompetensen och göra det känt att 
LKAB är en avancerad och högintressant framtidsindustri. En utav LKABs strategier 
bygger på organisation- och personalutveckling för ökad produktivitet och förbättrad 
arbetsmiljö. Utvecklingen av de personalrelaterade frågorna som arbetsmiljö, rekry-
tering, personalutveckling, långtgående medarbetaransvar, den enskildes engagemang 
och ökad jämställdhet har stor betydelse för LKABs framgång (LKABs årsredovisning, 
2007).  

4.1.1 Jämställdhetsarbetet i LKAB 
Under år 2007 utgjorde kvinnorna i koncernen i medeltal 484 anställda, detta motsvarar 
cirka 12,5 procent. Andelen kvinnliga chefer i LKAB ökade med cirka en procent under 
år 2007. Se figur nedan.         
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LKAB hade som mål, för år 2007, att antalet anställda kvinnor skulle öka till 13 pro-
cent. Den huvudsakliga orsaken till att målet inte riktigt kunde uppfyllas, som LKAB 
ser, är att det inte funnits tillräckligt med sökande kvinnor till deras befattningar. Före-
taget arbetar aktivt för att utveckla nödvändiga aktiviteter som skall locka kvinnor till 
organisationen för en jämnare könsfördelning. 13,5 procent kvinnor i organisationen är 
målet för 2008.

Jag har fått ta del av LKABs handlingsplan för jämställdhet 2008, det är en plan som 
årligen revideras utifrån analyser av trender och resultat från tidigare jämställdhets-
aktiviteter. Ett av målen är att både kvinnor och män skall trivas och känna sig respek-
terade på arbetsplatserna. Hållbart föräldraskap som skall göra det möjligt att integrera 
en karriär inom LKAB är även ett av målen. LKAB genomför stora satsningar på att öka 
andelen kvinnor, målet är att nyrekrytering av kvinnor för år 2008 skall uppgå till 30 
procent. 

LKAB har sammanställt antal utbildningsdagar i årsredovisningen (2007), där jag finner 
ett tydligt exempel på att LKAB satsar på kvinnor, statistiken visar att kvinnor hade 9,9 
antal utbildningsdagar medan männen hade 5,5 antal utbildningsdagar.     

Jämställdhetsmötet (april, 2007) som hölls för LKABs kvinnliga chefer inleddes med att 
personaldirektören Mats Petterson välkomnade alla kvinnliga kollegor till mötet. Petter-
son tog bland annat upp frågan kring om LKAB ses som en attraktiv arbetsplats för de-
ras medarbetare, chefer och kvinnliga chefer. Han pratade även kring jämställdhets-
planen, den första jämställdhetsplanen konstruerades redan 1994, men den hade då en 
resultatlös roll. Idag anser Petterson att jämställdhetsplanen har en helt annan betydelse 

Figur 2: Antal chefer i LKAB. Från 
LKABs årsredovisning 2007. 
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för organisationen och dess medarbetare. Bland annat nämnde han att antalet kvinnor år 
2002 var fem procent och idag har den andelen ökat till nästan 13 procent. 

Petterson menar att kvinnor i LKAB har en mycket viktig roll att fylla, som exempel tar 
han upp att kvinnor i regel är mindre riskbenägna än män, vilket gagnar säkerheten 
först. Säkerheten först är ett projekt som pågått under ett antal år och fokuserar på att 
minska antalet olyckor i arbetet.

Erfarenheter visar att en jämn könsfördelning skapar förutsättningar för en säker, positiv 
och hänsynstagande kultur, menar Petterson. Han anser även att organisationer med 
jämn könsfördelning fungerar bättre och är effektivare än organisationer med en ojämn 
könsfördelning.  

4.1.2 Den upplevda bilden på kvinnor i LKAB
Bilden på kvinnor och kvinnor i chefsposition i LKAB blir mer och mer erkänd, enligt
de intervjuade kvinnliga cheferna och medarbetarna. Den största delen har inget emot 
att kvinnor arbetar i gruvan. Både intervjuade medarbetare och kvinnliga chefer menar
att den äldre generationen har svårare att acceptera kvinnor och kvinnliga chefer som 
kommer in i organisationen, troligen för att de saknar erfarenheter att arbeta till-
sammans med kvinnor. Kommentarer som ”kvinnor har en gräddfil” är vanligt före-
kommande, vilket tyder på att medarbetare anser att kvinnor har lättare för att komma in 
i organisationen. Bilden på kvinnor i organisationen menar några utav medarbetarna 
förbättras hela tiden, det blir mer och mer erkänt, de pratar om en kultur förändring som 
är på väg att ske. 

I intervjuerna med både kvinnliga chefer och medarbetare framkom det tydligt att alla 
var överens om att en jämnare könsfördelning skapar en positivare kultur. Främst i form 
av en lättare stämning och annan tongång. Det kommer in nytänkande, exempel som tas 
upp är att när det har börjat arbeta fler kvinnor kräver de in mera hjälpmedel, för att 
klara av arbetsuppgifterna, detta uppskattas av männen som tidigare inte tänkt på det.
Säkerheten är en del som sitter närmare en kvinna än en man menar en av de intervjuade
kvinnorna. Det negativa med att fler kvinnor kommer in i organisationen, som fram-
kommit under min undersökning, är att männen känner att de får ta en större arbets-
börda när det handlar om fysiskt arbete. Männen känner sig även bortglömda i vissa 
avseenden, exempel som en av de intervjuade tar upp är att kvinnorna får gå på semi-
narium med intressanta föreläsare, vilket männen inte har samma chans till.  

4.1.3 Positivt och negativt med vara kvinna i LKAB
Under jämställdhetsmötet med de inbjudna kvinnliga cheferna diskuterades två frågor, 
vilka kan sammanfattas i positiva och negativa sidor med att som kvinna arbeta åt 
LKAB. Nedan följer resonemangen i punkt form.  

Positivt  
 Utmaningar och motstånd
 Arbeta med män
 Lönenivån 
 Arbetskollegor och stämningen
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 Skalan på tekniken, häftig och annorlunda teknik
 Som kvinna syns man i organisationen
 Många olika intressanta tjänster att välja bland
 Kompetenta människor att utvecklas tillsammans med
 Spännande geografisk plats
 Familjebildandet uppmuntras 

En kvinnligchef beskriver sin situation när hon skulle berätta för hennes chef att hennes andra 
barn, tätt in på det första, var på väg; Kvinnan till sin chef - ”Jag har någonting jag måste 
prata med dig om, kan vi gå in till ditt kontor?” Chefens kommentar till nyheten – ”Pust, var 
det bara det! Jag trodde att du skulle säga upp dig!” 

Negativt
   Ensamt som kvinna
 Manligt är norm – bland annat därför viktigt att vara trygg i sig själv
 Aldrig vara snäll – då blir man lätt överkörd
 Stämningen anses rå men hjärtlig – vilket även är positivt
 Synlig som kvinna
 Som kvinna måste du ha en högre teknisk kompetens för att bli accepterad
 Den kompetens som kvinnan saknar är alltid den som efterfrågas
 Tuff attityd råder
 Bastukulturen som finns gör det svårt för kvinnor att ta sig in i de inre nät-

verken
 Svårt att komma in på olika arenor – speciellt som kvinna
 Gammal och ingrodd manlig kultur och norm 

Att synas som kvinna LKAB ser de kvinnliga cheferna både som något positivt och 
negativt. Positivt i den bemärkelsen att man blir ihåg kommen och många vet vem man 
är. En del av det negativa med synligheten är att även ett litet fel uppmärksammas.

4.2 Bakgrund hos de intervjuade   
De kvinnliga cheferna som har intervjuats har alla en sak gemensamt, de är kvinnor och 
arbetar som första linjens produktionschefer i en mansdominerad organisation, där 
större delen av deras medarbetare består av män. Chefsbefattningen har två av dem haft 
i något år och den andra i någon månad. Deras ansvarsområde består i huvudsak av 
personalansvar samt deras säkerhet, och sedan var det varierande ansvarsområden inom 
produktion och underhåll. Bakgrunden skiljer sig annars ganska markant åt, två har ti-
digare erfarenheter från kvinnodominerade organisationer, en har tidigare erfarenheter 
från en annan mansdominerad organisation. Utbildningsbakgrunden skiljer sig även åt, 
där en av kvinnorna har arbetat sig uppåt från golvet, en annan har en tre årig ingenjörs 
examen i bagaget, även hon har arbetat sig uppåt från golvet, och en tredje har en ma-
gister examen i ekonomi.

Medarbetarna som har intervjuats arbetar främst i produktion och som servicemän. 
Utbildningsnivån är för de flesta gymnasial, där inriktningarna har varit olika men in-
dustri och el programmen var dominerande. Tre av de intervjuade har haft en an-
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ställning hos LKAB mellan två och tre år, varav en var kvinna. Övriga intervjuade med-
arbetare var män och har varit anställda kring och långt över tio samt tjugo år.      

4.3 Kvinnligtchefskap i LKAB

4.3.1 Normen är maskulin 
I helhet verkar de kvinnliga cheferna överens om att det är positivt att arbeta i en mans-
dominerad organisation. ”Jag tycker om jargongen och sättet att vara på” sa en av de 
kvinnliga cheferna. En annan av de intervjuade kvinnorna anser att arbetet med endast 
män går bättre och bättre, i början kände hon dock att hon var tvungen att armbåga sig 
fram.  

”Hörde att ni fått en kvinnlig chef, ja ja, vi får väl se hur det går!?” En av de kvinnliga che-
fernas medarbetare fick kommentaren, men han gav svar på tal – ”Vi får i alla fall någonting 
att titta på!”  Citat som visar exempel på rådande jargong.  

Den maskulina kulturen och normen som råder i LKAB skapar även en chefsnorm som 
pekar åt samma riktning, kvinnorna menar att männen därför testar kvinnliga chefer 
mer. En av kvinnorna menar att männen har ett behov av att testa kvinnorna, därför att 
kvinnor är annorlunda, de vet inte riktigt hur kvinnor fungerar. Medarbetarna vet hur en 
man fungerar och de vet att den manliga chefen håller sig till de outtalade reglerna som 
råder.   

En av de kvinnliga cheferna berättade under intervjun att man som kvinnlig chef blir 
testad, hon berättar vidare att hon genom omvägar fått reda på hur olika personer för-
sökt sätta käppar i hjulet för henne. Det var endast hennes man och hennes dåvarande 
chef som var positiva till en chefsposition. 

4.3.2 Motstånd i början av chefskarriären  
Början av chefskarriären i LKAB beskriver, alla intervjuade kvinnor, som tung och med 
mycket motstånd. Respekten och acceptansen kommer när du som kvinna bevisat att du 
klarar av uppgiften. Reaktionerna i inledningsfasen av chefskarriären var mycket ne-
gativa menar en av de kvinnliga cheferna. I början av chefskarriären gällde det att vara 
tuff och att ”ha skinn på näsan” anser en annan av de kvinnliga cheferna. En av de inter-
vjuade menar att om man har haft en kvinnlig föregångare som gjort ett bra arbete som 
chef går det lättare. Om detta motstånd i början beror på att det är en kvinnlig chef som 
träder in eller om det beror på personen ifråga, är de osäkra om. Några, av de inter-
vjuade medarbetarna, var eniga om att deras kvinnliga chef har haft det kämpigt i början 
och fått dra ett extra stort lass på grund av att hon är kvinna. 

Citat som visar en del av hur de kvinnliga cheferna har upplevt motståndet och blivit 
bemötta;  

”Du kommer att gå in i väggen” – En manlig kollega till en av de kvinnliga cheferna i början 
av chefskarriären. 

”Man skall tydligen vara kvinna för att få igenom sina förslag!”  - En manlig kollega till en 
av de kvinnliga cheferna. 
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”Kvinnor har ingenting i gruvan att göra!” – Kommentar som en av de kvinnliga cheferna 
fick på en fest utanför arbetet. 

”Du fick jobbet bara för att du är kvinna!” – En manlig kollega till en av de kvinnliga che-
ferna som konkurrerade om samma chefsplats.

4.3.3 Fokus på den tekniska kompetensen 
När det träder in nya kvinnor på arbetsplatsen läggs det mer fokus på vilken typ av tek-
nisk kunskap de har än på vilken typ av person de är. När det handlar om nya män som 
kommer in ser man inte alltid till kunskapen, den tas för given hos en man. En av de 
kvinnliga cheferna känner att hon kan sakna en högre utbildning ibland, men hon menar 
att hon har mycket nytta av att hon tidigare har arbetat inom de områden som hon nu är 
chef över. Det ger henne en övergripande syn som är viktig, det hade varit svårare att 
utföra uppgiften korrekt utan den kunskapen. 

En av de intervjuade kvinnliga cheferna har fått erfara hur viktigt det är för medar-
betarna att chefen har kunskap inom området, vilket hon saknade. Detta ledde till att
relationen var konfliktladdad och atmosfären gick upp och ner. Enligt dessa medar-
betare skall chefen vara expert på själva arbetsområdet, annars fungerar inte arbetet som 
det skall. 

I intervjun med några av dessa medarbetare framkom det tydligt att kunskapen skall 
sättas i främsta rummet och när det handlar om just deras yrkesområde är det viktigt. De 
menar att det är olika mellan arbetsplatser hur mycket expertkunskap inom arbets-
området det krävs av chefen.  De främsta problemen de såg om att ha en chef som inte 
kunde ämnet var att de inte hade någon att fråga om råd när det gällde själva arbetet. 
Det krockade även då material och utrustning behövdes beställas in, eftersom att miss-
förstånd uppstod kring behovsfrågor. Detta handlar naturligtvis inte om kön utan om 
den tekniska kunskapsfrågan, vilket både den kvinnliga chefen och medarbetarna var 
ense om.

En av de kvinnliga cheferna har många års erfarenhet och utbildning inom området som 
hon är chef över, det är en kompetens som hon ser både fördelar och nackdelar med. 
Nackdelen är att hon har svårare att delegera arbetsuppgifter som hon själv känner att 
hon klarar av. Fördelarna handlar främst om att hon känner en större respekt från med-
arbetarna och kollegorna för att hon är kunnig inom området.            

Någonting som diskuterades under jämställdhetsmötet, där alla kvinnliga chefer i 
LKAB var inbjudna, var ”duktig flicka syndromet”. Några av kvinnorna kände sig 
tvungna till att prestera mer och bättre än sina manliga kollegor för att vinna repsekt, 
uppfattningen kring detta var dock olika. 

4.3.4 Rätt person på rätt plats
Något som diskuterades mycket av både medarbetare och de kvinnliga cheferna var 
vikten av att ha rätt person på rätt plats. Alla instämde att könet inte skall spela någon 
roll, utan det är personen i fråga det skall handla om. 
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Flera av de intervjuade (både medarbetare och kvinnliga chefer) menar att kvinnor har 
anställts utan att de var kvalificerade eller passade in på den positionen som chef. Detta 
medför, enligt en av de kvinnliga cheferna, att nästa kvinna som kommer in får det 
mycket kämpigare att vinna respekt och tillit från sina medarbetare. Kommer en kvinna 
in till fel plats mullras det mera än om en man kommer in på fel plats. Detta tror en av 
de intervjuade beror på att kvinnor syns i större utsträckning än män i organisationen. 
Kommer en banbrytande kvinna in i organisationen krävs det att hon har ”skinn på nä-
san” och är tuff, för att klara av arbetet.

Samtliga av de intervjuade uppgav att chefskap inte handlar om kön, det handlar om 
personen ifråga och personkemi. Det viktiga är att kunskapen finns om hur det fungerar 
i gruvan, annars spelar könet ingen roll, man skall veta vad man gör menar de. Det dis-
kuterades lite bland medarbetarna kring att de kan finnas en viss skillnad i manligt- och 
kvinnlig- chefskap, det var främst diskussioner kring att män kan vara lite hårdare och 
rakt på sak medan kvinnor har lättare för att prata om känslor och relationer. Majo-
riteten påstod att det inte finns någon skillnad mellan en kvinnlig och manlig chef, det 
beror på personen, vissa passar bättre som chef än andra, helt enkelt. Som exempelvis 
menade en av de kvinnliga cheferna att hon inte upplevt någon negativ bild på henne 
som chef och kvinna, men dock på andra plan vilket, enligt hennes tro, har mer med 
personen och kompetensen att göra.

4.4 Kvinnliga chefers syn på medarbetarrelationen 
En av de intervjuade kvinnorna berättade att hon först efter ett halvår på chefstjänsten 
började se till produktionsmålen, innan dess koncentrerade hon sig endast på relations-
processerna. Målet var att gruppen skulle fungera och trivas med arbetssituationen. Hon 
beskriver relationen idag som hjärtlig och högt i tak, där medarbetarna bryr sig om var-
andra, skämtar och skojar tillsammans. Omtanke är något som hon anser är en viktig del 
i arbetet med medarbetarna. Hon har därför varit noga med att försöka trycka på vikten 
om att ta hand om varandra. Hon har även fått känslan av att det pratas mera känslor när 
hon är med. 

De intervjuade kvinnliga cheferna upplever den allmänna relationen till medarbetarna
positiv och ärlig, och hoppas att medarbetarna också upplever den på samma sätt. Rela-
tionen upplevs munter och skämtsam, menar två utav cheferna, men när det är allvar 
antas en allvarligare karaktär, vilket accepteras av medarbetarna. 

4.4.1 Förväntningar
När vi pratade om vilka typer av förväntningar de kvinnliga cheferna tror att medar-
betarna har på dem var de flesta svaren att de skall agera ärligt, rättvist och stödja deras 
arbete. En av kvinnorna menade att förväntningen på henne är att hon inte bara ska sitta 
på möten och lyssna, utan tala om hur det ligger till på deras arbetsplats, detta för att 
inte bli överkörd och ta på sig arbeten som de inte skall utföra. Hon ser även att förvänt-
ningarna på henne som chef är att hon skall hålla sig till de spelregler som gäller och är 
uppdaterad inom teknikområdet.

En av de andra intervjuade kvinnorna menade att förväntningarna på henne främst var
att hon skall skapa goda förutsättningar för dem att utföra sitt arbete. Även att föra deras 
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talan vidare uppåt i ledet och ta tag i problem var förväntningar som hon kände att hon 
hade på sig som chef.  

4.4.2 Bemötande
När vi pratade kring det upplevda bemötandet, från medarbetarna gentemot de inter-
vjuade kvinnliga cheferna, var det i huvudsak positiva upplevelser. En av dem nämnde 
nyfikenhet och lite blyghet, vilket troligen beror på att hon är ny i tjänsten. Överlag 
tycker de intervjuade att bemötandet är informerande vid situationer som rör den tek-
niska utrustningen. 

När det handlar om en förändring eller ett beslut som skall tas antar vissa en för-
svarsställning eller attackinställning, men det brukar lugna ner sig eftersom. De flesta är 
förstående och sansade inför förändringar, menar en av de kvinnliga cheferna. En annan 
upplever att när beslut skall tas bemöts hon av ärlighet, medarbetarna säger till om det 
är något de inte vill göra. Vid dessa tillfällen är det viktigt att motivera och förklara var-
för beslutet skall tas eller förändringen skall genomföras. Munhugg vid beslutsfattande 
var vanligt i början, gentemot en av kvinnorna, hon lärde sig snabbt att kvickt förklara 
och lägga fram besluten på rätt sätt.           

Att få med alla på beslut som skall tas är av stor betydelse för en av de intervjuade, hon 
beskriver sig själv som en demokratisk ledare och tycker inte om att gå in och peka med 
hela handen. Samtidigt förmodar hon att medarbetarna vill ha en chef som kan gå in och 
peka med hela handen ibland. Därför tror hon att det kan vara svårt för medarbetarna,
som hon är chef över, att förstå hennes sätt att tackla problem som uppstår och beslut 
som skall tas.           

4.5 Medarbetares syn på relationen till de kvinnliga cheferna 
Några medarbetare, som intervjuades, tycker att deras kvinnliga chef är som en i grup-
pen, vilket de ser som positivt. Tidigare chefsrelationer beskriver de som stela och inte 
alls lika enkla. De menar att relationen till deras kvinnliga chef är lättsam och medar-
betarna känner att de kan när som helst ringa henne om problem uppstår. De pratar om 
att det känns enklare att föra en diskussion med deras kvinnliga chef, hon upplevs som 
en öppen och skämtsam person, vilket lättar upp stämningen. Den lättsamma stäm-
ningen, mellan chefen och medarbetarna, upplevde även jag på två av arbetsplatserna 
under mitt besök. 

Överlag ansåg de flesta medarbetare att relationen till deras kvinnliga chefer var bra, 
vad som är positivt med en kvinnlig chef är att hon förstår familjesituationen på ett an-
nat sätt än en manlig chef, menade en av de intervjuade.

Något som upplevdes både positivt och negativt var att en av de kvinnliga cheferna 
gärna ville ha med samtliga medarbetare i beslut som skall tas. I bland måste man som 
chef, gå in och ta beslut som alla inte är med på, menade de.        

Några av de intervjuade medarbetarna, som tidigare haft en av de intervjuade kvinnliga
cheferna, menade att själva arbetsrelationen var svår, vilket berodde på, enligt dem, att 
hon inte kunde svara på frågor vid problem som uppstod kring arbetet. Den personliga 
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relationen däremot upplevde de lättare. Andra medarbetare som även intervjuades me-
nade att chefens uppgift inte är att lösa de tekniska problemen, chefens uppgift är att 
lösa problem som har med personalhantering att göra. 

4.5.1 Förväntningar
Förväntningarna, på de kvinnliga cheferna, sägas vara positiva när det gäller konflikt-
hantering och personalhantering. När det handlar om tekniska problem, menade de 
flesta medarbetarna att det är något som de först försöker lösa själv. Om inte det fun-
gerar tar de kontakt med sin chef för att fråga om råd. När det gäller arbetsplaneringen 
menade en utav de intervjuade att deras chef var sämre på, men hon frågade ofta om råd 
av medarbetarna vilket ses positivt.    

4.6 Upplevd relation mellan medarbetarna och de kvinnliga 
cheferna
Under mina intervjutillfällen fick jag möjligheten att se interaktion mellan medarbetarna 
och de kvinnliga cheferna. Vad som främst framkom var att relationen mellan dem 
upplevdes positiv och framförallt ärlig, medarbetarna vågar säga vad de tycker och det 
skojades en hel del. Ribban på deras skämt är höga, en av medarbetarna menade att man 
vet vilka som kan ta skämten och vilka som inte kan, det är något man lär sig. Stäm-
ningen ”hjärtlig med högt i tak” stämmer bra in på två av arbetsplatserna jag besökte. 
Där både medarbetarna och de kvinnliga cheferna upplevs tycka om stämningen. De 
kvinnliga cheferna kunde jag se som ”en i gänget” samtidigt som de bestod en chefs-
position. Det är en balansgång som en av de kvinnliga cheferna beskrev; Man tar av och 
på sig ”chefshatten” vid olika situationer.
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5. Analys

I detta kapitel har jag jämfört resultatet från den empiriska undersökningen med den 
teoretiska referensramen jag använt i denna undersökning, detta för att förtydliga rela-
tionen mellan medarbetare och deras kvinnliga chefer. Situationsmodellen kommer att 
utgöra basen för analysen av mina forskningsfrågor.

5.1 Situationsmodellen 

De ”mjuka” situationerna som tidigare nämnts karaktäriseras av att vara relations-
orienterade, fokus ligger på hur relationer skapas och underhålls. De ”hårda” situa-
tionerna utgör den tekniska delen i organisationen. Det kan exempelvis handla om hur 
arbets- och produktionsprocesser hanteras. 

Vidare anses de feminina egenskaperna traditionellt vara mer relationsorienterade med 
karaktär av emotionell, omvårdande och ömsesidigt beroende (Alvesson och Due Bil-
ling, 1997). De maskulina däremot anses vara traditionellt uppgiftsorienterade och in-
nehar egenskaper som hård, opersonlig målinriktad och kvantitativ. Det är därför lätt att 
snabbt dra slutsatsen att kvinnliga chefer borde vara bättre att hantera de ”mjuka” 
situationerna och manliga chefer borde vara bättre på att hantera de ”hårda” situatio-
nerna. Medarbetarna borde i sin tur ha en större tillförlitlighet till en manligchef vid 
”hårda” situationer och en större tillförlitlighet vid ”mjuka” situationer till en kvinnlig-
chef.

5.2 Relationen mellan kvinnliga chefer och deras medarbetare
Cordano et al.(2002) menar att det är mycket viktigt för organisationer att söka för-
ståelse för de krav och förväntningar som kvinnliga chefer möter från både kollegor, 
chefer och medarbetare. LKAB arbetar mycket för ökad jämställdhet och försöker förstå 
sig på de svårigheter som kvinnor i organisationen möter. Däremot reflekterar inte 
medarbetarna i lika stor utsträckning över vilka svårigheter som en kvinnlig chef möter, 

Medarbetares förväntning 
gentemot deras kvinnliga chef 

Kvinnliga chefers upplevelse av 
medarbetares bemötande

”Mjuk” situation ”Hård” situation

Hur ser 
förväntningar ut 
vid en ”mjuk” 
situation?

Hur ser 
förväntningar ut 
vid en ”hård” 
situation?

Hur ser 
bemötandet ut 
vid en ”hård” 
situation?

Hur ser 
bemötandet ut 
vid en ”mjuk” 
situation?

Figur 3: Situationsmodell
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enligt min upplevelse. Tanton (1994) skriver att majoriteten oftast inte reflekterar över 
hur det är att tillhöra minoriteten medan minoriteten ständigt reflekterar över hur det är 
att tillhöra minoriteten. Detta är något som jag upplevt under mina intervjuer, där de 
intervjuade medarbetarna främst har bestått av män och tillhört majoriteten. De kvinn-
liga cheferna hade mycket att berätta under intervjuerna medan medarbetarna oftast 
hade korta och fåordiga svar. Vilket tyder på att minoriteten reflekterar mer över 
situationen de befinner sig i.  

5.2.1 Hur ser medarbetares förväntningar ut gentemot kvinnliga 
chefer, vid en ”mjuk” situation?
Vad som framkom under mina intervjuer var främst att under situationer som handlar 
om konflikt och personalhantering var förväntningarna positiva på samtliga av de 
kvinnliga cheferna. Medarbetarna menade även att kvinnor har lättare för samtal kring 
känslor och relationer. Detta stämmer väl överens med vad Alimo-Metcalfe (1994) skri-
ver om att kvinnliga chefer arbetar mer med de individuella känslorna och utvecklingen.
Även Dahlbom-Halls (1996) resonemang kring att män anser att kvinnliga chefer i regel 
är bra på att lyssna, skapa relationer och ge råd stämmer överens med de intervjuade 
medarbetarnas syn på deras kvinnliga chefer. 

Positivt ansågs även att en kvinnlig chef har större förståelse för familjesituationer som 
kräver ledighet och dylikt. Där finner jag en koppling mellan de djup kulturella an-
tagandena och förväntningarna som finns på kvinnor och deras huvudansvar för fa-
miljen, som Alvesson och Due Billing (1997) beskriver. 

Under intervjuerna framkom det även att stämningen i LKAB anses ”rå men hjärtlig” 
och jargongen är ”hjärtlig med högt i tak”, vilket tyder något på en maskulin norm som 
råder i organisationen. Det framkom tydligt att maskulint är normen i LKAB, vidare 
beror troligen detta på att kvinnorna i LKAB befinner sig i minoritet och männen i ma-
joritet. 

Ivarsson (2007) menar vidare att kvinnor i chefsposition har en sak gemensamt vilket är 
att de är i minoritet. Detta är något som även de kvinnliga cheferna i LKAB är. Att till-
höra minoriteten i en organisation innebär att vara synlig och det riktas mer uppmärk-
samhet gentemot en minoritetsgrupp än mot en majoritetsgrupp. Vidare menar Ivarsson 
(2007) på att minoriteten är avvikare och majoriteten bildar kulturen, vilket är fallet i 
LKAB. Hur stor inverkan detta har på medarbetarnas förväntningar gentemot kvinnliga 
chefer vid ”mjuka” situationer är svårt att säga, men någon grad av påverkan har det 
definitivt. Exempelvis skriver Ivarsson att kvinnor förväntas att anpassa sig till den rå-
dande maskulina normen för att bli accepterade som chef. Samtidigt som kvinnor har 
förväntningar på sig att uppträda feminint, detta skapar svårigheter för kvinnor som 
befinner sig i chefspositioner i en mansdominerad organisation. Det var ingenting som 
tydligt framkom under min undersökning, men jag fick en viss uppfattning om att 
skämten och skojet var anpassat till den ”maskulina” jargongen.

Vidare menar Eagly (2007) att det är svårt att som kvinna lyckas i en mansdominerad 
organisation, eftersom det krävs en maskulin dominans i chefskapet. Respondenterna 
nämnde, för att lyckas som kvinnlig chef i LKAB krävs ”skinn på näsan” vilket tyder på 
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att det krävs ett visst maskulint sätt att vara på i chefskapet i LKAB. För att kunna leda 
män bra är det viktigt, enligt Bohlin (2006), att känna sig själv och veta vem man är. 
Detta är något som även en av de kvinnliga cheferna tyckte var mycket viktigt, något 
som hjälpt henne i hennes chefskap är att hon vet var hon står.   

5.2.2 Hur ser medarbetares förväntningar ut gentemot kvinnliga 
chefer, vid en ”hård” situation?
Manliga och kvinnliga föreställningar finns inbyggda i kulturen och de sociala sam-
manhangen, som exempel menar de kvinnliga cheferna i LKAB att män speglar kom-
petens. Som en av de intervjuade beskrev det; en mans kompetens tas förgiven men en 
kvinnas kompetens måste granskas och studeras i detalj. Jag ser en klar koppling till det 
som Dawly et al. (2004) beskriver, nämligen att traditionellt sett avspeglar maskulinitet 
kompetens och femininitet värme och känslor.   

Det är den tekniska kunskapen som sätts i det främsta rummet när det handlar om kvin-
nor i organisationen, LKAB. Även Bohlin (2006) menar att män vill veta att den kvinna 
de arbetar med är kompetent och professionell och på grund av det skapas större krav 
och förväntningar på kvinnor, även av kvinnorna själva. Detta kan bero på, som Ivars-
son (2007) skriver, att det som är maskulint könsmärkt värderas ofta högre än det som 
är feminint könsmärkt.

En av de intervjuade grupperna som tidigare haft en av de kvinnliga cheferna uppgav att 
det var den tekniska kompetensen som är av störst betydelse hos en chef. Förväntningen 
på deras dåvarande kvinnliga chef var mycket negativ, eftersom att hon inte hade någon 
erfarenhet av deras arbetsområde.  Detta stärker även de kvinnliga chefernas syn på att 
när nya kvinnor träder in på arbetsplatsen läggs mer fokus på deras tekniska kunskap än 
på personen. Företeelsen kan bero på det som Dahlbom-Hall (1996) beskriver, nämligen 
att det är viktigt för män att verkligen förstå varför kvinnan blev chef.

Samtidigt menade många av de intervjuade medarbetarna att en chefs uppgift inte är att 
hantera uppgifter som har med den tekniska delen att göra, de ansåg att det är först när 
extern hjälp eller extra personal behöver kallas in som de tar in chefen för hjälp. 

Vidare framkom det att en av de kvinnliga cheferna var för mycket relationsinriktad när 
det kommer till beslutsfattande, hon vill nämligen att alla skall vara med på beslut som 
tas. Medarbetarna menar att man inte alltid kan få med sig alla vid ett beslut och i bland 
måste en chef gå in och peka med hela handen. Detta var något som både medarbetarna 
och den kvinnliga chefen själv hade reflekterat över. Detta stämmer bra överens med 
vad Dahlbom-Hall (1996) menar, nämligen att männens chefsbild inte stämmer överens 
med kvinnors sätt att diskutera fram ett beslut. Författaren menar att männen väntar sig 
order och lite stryk, medan kvinnor är orolig över att beslutet inte accepteras.             

5.2.3 Hur upplever kvinnliga chefer bemötandet från sina medar-
betare, vid en ”mjuk” situation? 
Det framkom både från medarbetarna samt de kvinnliga cheferna själva att de i början 
av sin chefskarriär haft motvindar att kämpa emot på grund av att de är kvinnor. Jag 
tycker att detta ger ett tydligt exempel på vad Eagly (2007) menar, nämligen att kvinn-
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liga chefer möter en mix av möjligheter och hinder. Processen som idag sker mot ett 
mera jämställt samhälle skapar ett dilemma för kvinnor, de möter hinder i form av mot-
stånd samtidigt som de möter möjligheter i form av att det skall vara jämställt i sam-
hället.

Problemet, som Ivarsson (2007) tar upp, med att pojkar uppfostras enligt den maskulina 
normen och flickor blir uppfostrade efter både den feminina - och den maskulina nor-
men, gör att det blir svårare för män att anpassa sig till kvinnor. Det är något som även 
speglar sig i organisationer, främst mansdominerade organisationer. När ”maskulint” är 
norm byggs en arbetsmoral som är maskulin och ett chefskap som är maskulint menar 
Ivarsson (2007). Som de kvinnliga cheferna berättade är normen i LKAB maskulin, 
detta skapar lätt missförstånd och oförstående för varandras olikheter. En av kvinnorna 
under jämställdhetsmötet berättade att männen måste testa kvinnorna i organisationerna 
på ett annat sätt, eftersom att de vet att männen håller sig till de outtalade reglerna, men 
frågan, för männen, är om en kvinna gör det? 

Vidare upplevdes bemötandet vid ”mjuka” situationer i huvudsak positivt, en av de 
kvinnliga cheferna upplever att när hon är med blir det mera känslomässiga samtal där 
skoj och skämt är ett dagligt inslag. Det positiva bemötandet vid ”mjuka” situationer 
beror möjligen på att kvinnliga chefer lägger större vikt vid att skapa goda relationer i 
början av chefskarriären (Ljunggren & Kolvereid, 1996). Exempelvis beskrev en av de 
intervjuade kvinnliga cheferna att hon under de första sex månaderna som chef kon-
centrerade sig enbart på relationsprocesserna för att få gruppen att trivas och fungera 
optimalt tillsammans.

5.2.4 Hur upplever kvinnliga chefer bemötandet från sina medar-
betare, vid en ”hård” situation? 
När det handlar om tekniska ärenden är bemötandet främst informerande, där medar-
betarna talar om vad som hänt och vad som bör göras. Vid förändringar upplever vissa 
av de intervjuade kvinnliga cheferna att några av medarbetarna bemöter dem med en 
attackinställning, de flesta är dock lugna, sansade och förstående. Ärlighet är något som 
en av respondenterna säger att hon upplever när beslut skall tas, medarbetarna vågar 
säga vad de tycker.

Vidare menar, Ryan och Haslam (2005), att det är allmänt känt att kvinnor möter större 
motstånd än män. Detta är även vad samtliga intervjuade kvinnliga chefer har upplevt 
under inledningsfasen av sin chefsroll. Även några av medarbetarna känner att deras 
kvinnliga chef fick dra ett extra stort lass i början, eftersom hon är en kvinna. Detta kan 
bero på att de traditionellt sett manliga värderas högre i organisationer än de traditionellt 
sett kvinnliga, som Dawly et al. (2004) skriver om. 

Vidare menar den kvinnliga chef som intervjuades med hög teknisk kompetens inom 
hennes område att hon känner ett bemötande med respekt, vilket hon tror kan bero på att 
hon har just den tekniska bakgrunden.         
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5.3 Vikten av att ha rätt person på rätt plats
Att befinna sig i minoritet innebär att vara synlig, Ivarsson (2007) menar att synlighet 
skapar prestationskrav vilket även några av de kvinnliga cheferna i LKAB upplevde. 
Kvinnor som tidigare presterat bra underlättar för nästa kvinna som kommer in. Kvinnor 
som däremot tidigare gjort en sämre insats gör det svårare för nästkommande kvinna, 
detta var något som framkom under intervjuerna med de kvinnliga cheferna. Jag tycker 
att detta tydligt visar att kvinnorna i LKAB ses som representanter för sin kategori –
kvinnor, och inte som individer vilket Ivarsson (2007) menar händer då man tillhör 
minoritetsgruppen och är en avvikare. 

För att hantera minoritetsställningen och liknande situationer har könsneutral strategi, 
som Ivarsson (2007) beskriver, blivit vanligt förekommande i mansdominerade orga-
nisationer och den syns tydligt i LKAB. Där betydelsen av kön tonas ned, detta gjordes 
av både de kvinnliga cheferna och medarbetarna. Vikten läggs i stället på personlig-
heten och individen vilket jag upplevde att samtliga intervjuade kvinnliga chefer gör. 
Rätt person på rätt plats, var ord som användes flitigt bland samtliga respondenter. 

Vidare menar Alvesson och Due Billing (1997) att ställa det biologiska könet mot en 
bestämd relation till en viss person bör man akta sig för, något som jag upplevde att de 
flesta intervjuade var medvetna om i en viss utsträckning. Samtliga respondenter me-
nade att det är personen i fråga det handlar om och inte vilken könstillhörighet chefen 
innehar. ”Doing gender” ser hur en individ handlar och inte vilket kön hon/han är, något 
som samtliga respondenter uppgav, de menade att det är rätt person på rätt plats som 
gäller, inte könet. Jag tycker att detta tyder på att många av de intervjuade är medvetna 
om att man inte bör ställa könet mot en bestämd relation till en person.

Vänje (2005) menar, som tidigare nämnts, att även en kvinna kan bära upp den masku-
lina normen. Jag fick uppfattningen att de kvinnliga cheferna som jag intervjuade bar 
upp en viss manlig norm, vissa mer än andra. Detta pekar på dilemmat som Vänje 
(2005) beskriver, vilket är att kvinnor i en mansdominerad organisation först skall för-
söka koda in sig i könstillhörigheten för att sedan samtidigt passa in i det maskulint ko-
dade sammanhanget. 
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6. Slutsats
Syftet med min undersökning var att söka en ökad förståelse över hur relationen mellan 
medarbetare och kvinnliga chefer ser ut i en mansdominerad organisation. 

Det har framkommit i undersökningen att bilden på kvinnliga chefer i LKAB är på 
förbättringsvägen, vilket tyder på en kulturförändring enligt många av de intervjuade. 
Det förekommer dock fortfarande kommentarer som ”kvinnor har en gräddfil”.

Kvinnor i chefspositioner möter motstånd, främst i början påpekar de intervjuade kvin-
norna. Detta beror troligen på att kvinnorna i LKAB befinner sig i minoritetsgruppen 
vilket leder till att kvinnor utsätts för en helt annan synlighet än män. Kvinnorna i 
LKAB är även avvikare vilket betyder att kvinnorna inte ses som individer utan som 
representanter. För att klara av motstånden används den könsneutrala strategin vilket 
innebär att vikten av kön tonas ned och man ser till personen. Samtliga respondenter 
trycker på vikten av att man skall se till personen och inte till könet vilket tyder på att 
relationen mellan medarbetare och de kvinnliga cheferna beror mycket på personen i 
fråga och inte könstillhörigheten.      

FF1: Skiljer sig förväntan från medarbetare, gentemot kvinnliga chefer vid 
”mjuka” och ”hårda” situationer? 
I min undersökning har jag kommit fram till att det skiljer sig. Förväntan var något po-
sitivare vid ”mjuka” situationer än vid ”hårda” situationer. Framförallt framkom det vid 
intervjun med medarbetare som tidigare haft en av de kvinnliga cheferna att deras för-
väntan gentemot henne vid ”hårda” situationer var negativ. De ”mjuka” situationerna 
däremot klarade hon galant, enligt dem.   

Samtidigt menar andra av de intervjuade medarbetarna att de ”hårda” situationerna är 
något som de fixar själva. Bara när det behöver tas in extern hjälp tas den kvinnliga che-
fen in för stöd. Vad som även visat sig är att de kvinnliga cheferna känner att de möter 
större krav och förväntningar på sin tekniska kompetens än vad sina manliga kollegor 
gör.  

FF2: Upplever kvinnliga chefer att bemötandet från sina medarbetare 
skiljer sig vid ”mjuka” och ”hårda” situationer?  
Bemötandet vid ”mjuka” situationer anser de intervjuade kvinnliga cheferna vara po-
sitivt, vilket troligen beror på att de kvinnliga cheferna lägger större vikt på att skapa 
goda relationer till sina medarbetare.

När beslut skall tas, vilket innebär att det är en ”hård” situation, övergår dock be-
mötandet många gånger till att medarbetarna intar attackinställning, menar en av de 
intervjuade. De flesta är däremot sansade och förstående inför beslutstaganden. 

Bemötandet upplevs oavsett om det är en ”hård” eller ”mjuk” situation som ärligt, där 
medarbetarna vågar säga vad de tycker, skämten och skojet är tydliga inslag i det dag-
liga bemötandet.  
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7. Avslutande diskussion 
Jag har funnit att det finns en skillnad mellan de intervjuade kvinnliga cheferna och 
deras relation till medarbetarna, vilket faller sig naturligt eftersom att vi har alla olika 
personligheter. Vad jag dock kan utläsa hos samtliga kvinnliga chefer är att de innehar 
en liten maskulin underton, vissa mer än andra. Sannolikt är det något som krävs för att 
vara chef i en mansdominerad organisation men även för att klara av den jargong som 
kännetecknar LKAB.

Industrier bär på en viss jargong och det beror på att industrin länge har präglats av den 
maskulina kulturen. Det är främst de kulturella värderingarna och normerna som står i 
vägen för kvinnor, i LKAB finns fortfarande många gamla mönster att bryta och jag 
tycker att de är på god väg. Normer gör att vi handlar efter dem och det tar tid till för-
ändring, det är något som bör finnas i bakhuvudet. Det är viktigt att kvinnor är med-
vetna om detta när de träder in i en mansdominerad organisation.    

Vidare menade forskare under industrialismen att uppdelningen av att männen skulle 
figurera i det offentliga rummet och kvinnorna i hemmet till olika biologiska faktorer. 
Idag handlar det om djupt inrotade kulturella antaganden och förväntningar som för-
modligen har skapats av synen på dessa biologiska faktorer. Kvinnors beteende skapas 
efter hur förväntningarna på deras beteenden ser ut, vilket leder till att det krävs ban-
brytande kvinnor för att bryta dessa förväntningar. Jag tycker att det härligt att se hur 
allt fler kvinnor vill inta chefpositioner i mansdominerade organisationer, men det 
handlar naturligtvis om att matcha in rätt person på rätt plats.

Avslutningsvis vill jag bara poängtera att när man lyssnar till resonemanget som går, 
kring medarbetare i LKAB, visar det att många har fått uppfattningen av att kvinnor 
kvoteras in i LKAB och att männen i vissa fall får stå tillbaka. Detta är naturligtvis väl-
digt olyckligt och jag tycker att LKAB borde se till detta problem, det kan skada ryktet
som en bra arbetsgivare. Detta kan även vara en av bakgrundsfaktorerna till motståndet 
som de kvinnliga cheferna i intervjuerna beskriver.    

7.1 Vidare forskning
Vidare forskning jag finner intressant är att som okänd observatör gå in i organisationen 
och studera hur förväntan och bemötande ser ut för att få en tydligare bild. Vad som 
även skulle vara av intresse är att reda ut huruvida det finns skillnader på hur manligt 
chefskap bemöts och vilka förväntningar det finns på manliga chefer i organisationen. 
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Förteckning över genomförda intervjuer
LKAB

- 3 st förstalinjes produktions chefer (kvinnliga)

- 2 st olika grupper med två medarbetare som har ovan nämnda kvinnliga chefer

- 1 st grupp med fyra medarbetare som tidigare haft en av de ovan nämnda kvinn-
liga cheferna 

- 1 st grupp med tre medarbetare som har en av de ovan nämnda kvinnliga che-
ferna

Totalt sju olika intervjuer, total tid för intervjuer var cirka sex timmar och 30 minuter, 
där intervjuerna med medarbetarna berör cirka 30 minuter vardera. 



i

Bilaga 1 

Intervjuguide kvinnliga chefer

Bakgrund
Beskriv dig själv? Intressen? 

Ålder? 

Utbildningsbakgrund? Även i arbetet? 

Vad är dina tidigare arbetslivserfarenheter? 

 Liknande arbete?
 Tidigare erfarenheter från en mansdominerad organisation?

Tidigare arbetsuppgifter inom företaget? 

Antal anställningsår hos LKAB?

Varför LKAB?

Arbetssituation
Vilken befattning har du på LKAB idag?

Hur många medarbetare har du ansvar för? 

Vilken typ av ansvar har du? Vad innebär det?

Kvinnligt chefskap
Hur anser du att man bör vara som chef i LKAB?

Hur gör man chefskarriär i LKAB? 

Vad tycker du karaktäriserar de kvinnliga chefer som har lyckats inom företaget?  

Vilken bild, i allmänhet, på kvinnor i chefsposition inom organisationen tycker du finns 
hos medarbetarna? 

Var finns merparten av de kvinnliga cheferna inom organisationen, ex. avdelning?

Varför tror du att LKAB vill öka andelen kvinnor i företaget?



ii

Relationen till medarbetare 
Hur upplever du den allmänna relationen till dina medarbetare?

Hur tror du att dina medarbetare upplever er relation?

Förväntningar
Vilka förväntningar tror du att dina medarbetare har på dig som chef?

Upplever du att förväntningarna skiftar beroende på situationen?

Bemötande
Hur upplever du bemötandet från dina medarbetare, allmänt? 

Upplever du att bemötandet skiftar beroende på situationen? 

Olika typer av situationer som intervju personerna får ta ställning till; 

 Medelstor teknisk utrustning stör produktionen, medarbetare berättar för dig vad 
som hänt

 Brådskande beslut skall tas

 Konflikt har uppstått mellan två medarbetare som du får kännedom om

Hur hanteras bemötandet, hanterar du de olika beroende på situation? 



iii

Bilaga 2 

Intervjuguide medarbetare

Bakgrund
Ålder?

Utbildningsbakgrund? Även i arbetet? 

Antal anställningsår hos LKAB?

Arbetsuppgift hos LKAB idag? 

Hur länge har ni haft X som chef? 

Kvinnligt chefskap
Vilken bild på kvinnor i allmänhet inom organisationen anser ni finns hos era kollegor? 

Vilken bild på kvinnor i chefsposition inom organisationen tycker ni att det finns hos 
era kollegor?

Hur anser ni att man bör vara som chef i LKAB?

Vad tycker ni karaktäriserar de kvinnliga chefer som har lyckats inom företaget?  

Relationen med chefen
Hur upplever du den allmänna relationen till din chef?

Hur tror du att din chef upplever er relation?

Olika typer av situationer som intervju personerna får ta ställning till; 

 Medelstor teknisk utrustning stör produktionen, du berättar för din chef att det 
har hänt och kommer med en lösning

 Din chef kommer och berättar för er att ett viktigt beslut skall tas och det skall 
göras snabbt

 Konflikt har uppstått mellan dig och en kollega som chefen får kännedom om

Hur tror ni att er chef skulle reagera i denna situation? 

På vilket sätt tror ni att hon skulle lösa problemet? 

Tror ni att problemet skulle lösas annorlunda med en manligchef? 




