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Titel  
”Jag är inte tyst och jag kan höja rösten”. En kvalitativ studie av kvinnliga chefer upplevelse av möjligheter och 
hinder för att göra karriär 
 
Title  
“I am not quiet and I can raise my voice”. A qualitative study of female managers perception of possibilities and 
barriers to make career. 
 
Författare  
Marita Algebrant och Susanne Léb Lehrman 
 
 

 

Sammanfattning  
Studien undersöker hur kvinnliga chefer inom offentlig sektor upplever sina möjligheter och hinder i karriären . 

Kvinnor i maktposition har motsägelsefulla roller vilket i sig kan upplevas som ett dilemma.  

 

Sex kvinnor på höga chefspositioner inom en offentlig sektor i Sverige deltog.  Intervjuer genomfördes med en 

semistrukturerad intervjuguide baserad på följande områden: struktur, interaktion, individrelatering och symboler. 

Intervjuguidens struktur och analysen av intervjuerna baserades på en könsteoretisk modell enligt doing gender 

perspektiv. Doing gender perspektivet användes för att beskriva de praktiker som var av betydelse för den 

maktstruktur som fanns i organisationen. 

 

Analysen av de könsskapande processer som påvisades i organisationen, visade att det främst var värdering av 

kunskap, värdering av kvinnligt och manligt ledarskap och förutsättningarna för att utföra ledarskapet som utgjorde 

hinder eller möjligheter för kvinnornas karriär. Organisationen, med dess konserverade hierarkiska system, var också 

en barriär för kvinnorna. 
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Abstract 
 
This study examines female managers, in public sectors, perception of 
possibilities and barriers to make career. Female managers in position of power 
have contradictory roles and that can be experienced as a dilemma.  
 
Six female managers in leading positions from a public sector in Sweden have 
been part in this study. 
The interviews were semi structured and based on following areas: structures, 
interaction, individual related performance and symbols. The interview guide 
structure and the analysis of the interviews were based on a gender theory 
model, from a doing gender perspective. The doing gender perspective was used 
to describe praxis significant for the power structure in the organization. 
 
The analyze of the gendering processes identified in the organization, indicated 
that valuation of knowledge, valuation of female and male leadership and the 
requirements to practice leadership were factors that facilitated or made barriers 
for female managers. The organizational structure with its conservational 
hierarchy system could also be an additional barrier for female managers to 
advance in their careers.     
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Uppsatsens disposition                                                                                          

Inledning och bakgrund 
Inledningen och bakgrunden handlar om hur vårt samhälle ser ut idag. Vi 
beskriver hur maktstrukturen ser ut, internationellt, i Sverige och i den 
organisation vi har valt att undersöka. Frågeställningen i uppsatsen utgår ifrån 
problemområdet att vara chef och kvinna. Synen på ledarskapet utgår, i sin tur, 
ifrån att mannen är norm och ledarskapets utformning är sådant att det kräver 
mycket tid och engagemang av ledaren. Sverige är inget jämställt samhälle, 
kvinnan har fortfarande huvudansvaret för familjen och barnen. Männen är i klar 
majoritet på chefsposterna inom alla områden. Detta kan innebära konflikter för 
kvinnor som gör karriär och det förekommer även andra typer av barriärer för 
kvinnor inom organisationerna. För att förstå varför dagens samhälle ser ut som 
det gör, för kvinnorna, gör vi en historisk resa från första världskriget till nutid. 
 
Tidigare forskning 
Här beskrivs den forskning som har gjorts om kvinnligt respektive manligt 
ledarskap. 
Processer i organisationer pågår mellan alla som arbetar där, i de handlingar som 
sker och via den struktur och den kultur organisationen bär. Kvinnor som gör 
karriär möter olika typer av hinder, mer eller mindre uttalade, medan män som 
gör karriär i kvinnodominerade organisationer får många fördelar. 
 
Teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är feministisk teori. Vi utgår ifrån 
att kvinnor är underordnade männen och att detta förhållande skall ändras. 
Teorier om kön och genus beskrivs. Genussystemet och dess villkor speglar 
samhället, männens homosocialitet förstärker genussystemets maktfördelning. 
Genus som process och teorin doing gender beskrivs. Doing gender är en teori 
som ger en möjlighet att åskådliggöra de processer skapar genussystem i 
organisationer. 
 
Metod och genomförande 
Kvalitativ metod används för att förstå och tolka människors erfarenheter och 
förhållningssätt. Vi har valt semistrukturerad intervju som metod och analysen 
sker med ett hermeneutiskt, abduktivt förhållningssätt. I kapitlet redogör vi för 
tillvägagångssätt, samt för och nackdelar med metoden. 
 
Resultat av intervjuundersökningen 
Intervjuerna presenteras med citat och tolkningar. Analysen är gjord enligt 
modellen doing gender, och slutsatsen bygger på de genusskapande processer 
som blir tydliga via empirin. Empirin redovisas enligt sexton olika områden som 
i sin tur har kategoriserats under de fyra processerna som utgör doing gender.  
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Avslutande diskussion 
Den avslutande diskussionen kopplar resultatet med den aktuella forskningen. 
Resultatet diskuteras och vi författare tar oss friheten att uttrycka ytterligare 
frågor som denna studie utmynnat i. Denna del avslutas med en metodkritisk 
diskussion. 
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Inledning   

Pojkar och flickor leker olika. Män och kvinnor organiserar sig olika. En vacker 
dag lämnar vi förvisso spann och spade i sandlådan men normerna därifrån tar 
vi med oss ända in i sammanträdesrummet. Pojkarna leker i allmänhet i större 
grupper där det finns en tydlig hierarki. Olikheten är satt i system, dvs pojkarna 
konkurrerar om positioner över och under varandra och det är fint att vara 
ledare.  Om de inte gillar någon så döljer de det eller så slåss de. Leken kommer 
före relationen. I flickkulturen är det tvärtom där kommer relationen före leken. 
Flickor leker i par och bygger inga hierarkier (Hagman 1992 s.40). 

 
Den maktstruktur och syn på kvinnlighet och manlighet som finns i dagens 
samhälle, genomsyrar organisationer och människorna som arbetar där. Sveriges 
samhällsutveckling sedan 70-talet visar att det hänt mycket gällande 
jämställdhet. Trots det så förekommer det ännu många brister som hindrar oss 
från att leva i ett jämlikt samhälle. Kvinnor kombinerar betalt arbete med arbetet 
i hemmet och vård av barnen, medan männen kombinerar sitt betalda arbete med 
ekonomisk, politisk och facklig makt. En könssegregerad arbetsmarknad och 
löneskillnader består, där kvinnors lön är sämre än männens. Kvinnor i Sverige 
arbetar lika mycket i betalt som i obetalt arbete, medan män arbetar dubbelt så 
mycket i betalda arbeten.  SCB1 och Williams (1993) beskriver Sverige, med 
världens högsta andel yrkesarbetande kvinnor, som ett extremt könssegregerat 
land.  
 
Med utökad kunskap och en fokusering på kvinnans roll upptäcks 
genusperspektivet i vardagliga företeelser. Ett exempel är hur dagspressen 
formulerar det problem som vår uppsats till stor del kommer att handla om, 
nämligen dilemmat att vara kvinna och chef. DN2 kommenterar Stockholms 
finansborgarråd Kristina Axén Olins avgång med följande ord: 
 

 Istället för att vara med på kommunstyrelsens sammanträde var hon hemma 
och bakade kanelbullar. Och grät i omgångar 
    

Sättet att uttrycka sig speglar samhällets bild av kvinnlighet och dess 
utmärkande drag. Frågan är om en man hade beskrivits på detta sätt?                     
I samma nummer av DN kan man läsa på sidan tjugo hur Silvio Berlusconi, 
Italiens nyvalde premiärminister, upprör Spanien genom att meddela att han 
tycker synd om dess premiärminister som har så många kvinnor att leda i 
regeringen. Den spanska regeringen är för rosa meddelar Berlusconi. Det är 
sannolikt inte en slump att Italien leder bottenligan inom EU-ländernas mer eller 
mindre jämställda fördelning av män och kvinnor på chefspositioner3.  

                                           
1 Källa:SCB (2004) På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet. Enheten för 
demografisk analys och jämställdhet 
2 Dagens Nyheter 17 april 2008. s, 14-15 
3 SOU 2003:16 Enligt rapporten har Italien lägst siffror gällande antal kvinnliga chefer 
procentuellt 
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Ledarskapsforskning syftar ofta till att definiera det ideala ledarskapet och hur 
det kan uppnås. Genusforskarna har kritiserat den positivistiska forskningen för 
att vara könsneutral. Utgångspunkten har varit chefen som har beskrivit som 
antingen könlös eller som man. Forskning har tidigare gjorts av framförallt män 
i ett mansdominerat samhälle. Kvinnliga chefer jämförs med normen för hur en 
chef skall vara och denna norm är präglad av den patriarkaliska könsordningen 
den är skapad i (Wahl m fl 2001).  Samhällets attityd och företagens politik 
måste förändras om chefernas, främst de kvinnliga chefernas arbetssituation ska 
kunna förändras. Idag ställs det stora krav på att chefer ska vara en sorts 
”övermänniskor” som skall balansera arbetets oändliga krav med privatlivets. 
Det är vetenskapligt belagt att kvinnor på chefsbefattningar stressas i högre grad 
än män (Alvesson m fl 1997; Wahl m fl 2001) Det finns flera anledningar till 
detta. Ledarskapet är utformat efter föreställningar och symboler med en 
maskuliniserad etik. Wahl m fl (2001) visar också att chefen ska vara lojal mot 
organisationen och att en chef inte kan ha huvudansvaret för barn och familj. 
Kvinnligheten ifrågasätts hos kvinnliga chefer, väljer de bort man och barn ses 
de som onormala och har de familj men är chefer, med de förväntade 
ledaregenskaperna som per definition är manliga - ses de om okvinnliga. Vi 
inser också att vi själva som kvinnor och chefer, spelar en stor roll i detta 
system. 

Dilemmat - kvinna och chef som problemområde 

Att vara chef och kvinna innebär motsägelsefulla roller och det är inte 
okomplicerat. Mannen är fortfarande norm som ledare och kvinnan jämförs med 
normen. Kvinnodominerade organisationer har förhållandevis få kvinnor på de 
högsta chefsposterna. Inom hälso- och sjukvården finns det av tradition 
hierarkier som styr. Lindgren (1999) menar att hierarkierna är beroende av yrke, 
klass och kön. Höga chefspositioner innehas ofta av män som är läkare. Nya 
generationer träder in i verksamheterna, men hierarkierna består fortfarande. 
Problemområdet är omfattande och vi har valt att fokusera på kvinnliga chefers 
roll, eftersom vi tror att kvinnor i ledande positioner kan bana väg för 
förändring. För att förändra rådande maktsystem, så att det blir jämställt mellan 
män och kvinnor, måste fler kvinnor finnas på maktpositioner. För att beskriva 
problemområdet utförligare skall vi fördjupa oss i frågan:     

• Hur uppfattar kvinnliga chefer hinder och möjligheter att göra 
karriär inom Landstinget?  
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Bakgrund 

Inledning   

I detta avsnitt beskriver vi hur arbetsmarknadens könsfördelning ser ut i Sverige 
och i ett internationellt perspektiv. För att beskriva det paradigmskifte som har 
skett när det gäller kvinnans position och betydelse på arbetsmarknaden gör vi 
en historisk resa genom den sociala kontexten som kvinnan har befunnit sig i det 
senaste århundradet.  
Vi beskriver också den offentliga verksamhet vi undersökt för att ge en bild av 
hur den ser ut i förhållande till Sverige och i ett internationellt perspektiv. Den 
organisation inom offentlig sektor som undersöks i denna studie kallas för 
Landstinget. 

Könsfördelning i ett internationellt perspektiv 

I rapporten SOU 2003:16 har inventering av internationell chefsstatistik gjorts 
med bästa jämförbarhet mellan olika länder och visat att statistik med god 
tillförlitlighet endast finns i begränsad omfattning. Många faktorer spelar in och 
omfattar organisationskultur och olika begrepp. I materialet har EU-länder 
ingått4. 
Enligt resultatet råder det fortfarande manlig dominans bland cheferna inom EU. 
Frankrike och Tyskland är mest jämställda med 35 procent kvinnliga chefer och 
65 procent manliga. Sverige kommer något efter med 31 procent kvinnliga 
chefer mot 69 procent män. Sämst könsfördelning återfinns i Italien där endast 
14 procent är kvinnliga chefer, motsvarande siffra för manliga chefer landar på 
86 procent. Överlag presenterar resultatet att i ledningsgrupper och styrelser, 
oavsett organisationsform, så är 87 procent män. Siffran ökar till 93 procent i 
den privata sektorn inom EU-länderna. I samma rapport framkommer att 
könsmärkning av funktioner, branscher och rekryteringsvägar tycks bestå. Det 
finns dock tecken på att det har skett en mer jämn könsfördelning på ledande 
positioner sedan 1993. 
Möjliga orsaker som presenteras i utredningen till denna utveckling skulle kunna 
vara att det pågår förändringsarbete i både samhälle och organisation. 
Arbetsmarknaden har också förändrats så till vida att det har skett en stor 
privatisering av offentlig verksamhet som består till en stor del av kvinnor.                                                           
I USA presenteras siffror som visar att det endast är 5 procent kvinnor bland 
chefer i industrin och i serviceorganisationer. Inom organisationer som 
transport, kommunikation och offentlig service finns en ökning av kvinnor på 
chefsposter motsvarande 10.1 procent medan männen återfinns på 15.2 procent5.  
Kvinnliga chefer ökar på mellanchefsnivå i kvinnodominerade organisationer 
och deras möjlighet att avancera tycks vara bäst i organisationer med hög 
tillväxt, organisationer i förändring och i organisationer som är i behov av 
marknadsföring och flexibilitet. 

                                           
4 Källa:Labour Force Survey, Eurostat 
5 Källa:Federal Glass Ceiling Commission1995 



6 
 

 

Könsfördelning på den svenska arbetsmarknaden 

Antalet kvinnor och män som räknas till arbetskraft i Sverige är hög. Enligt 
SOU 2003:16 räknas 79 procent av kvinnorna och 84 procent av männen som 
arbetskraft. Arbetskraften omfattar både de som förvärvsarbetar och de som är 
arbetslösa. Kvinnor jobbar ungefär till lika stor utsträckning i privat som 
offentlig sektor medan männen till största del återfinns i den privata sektorn. 
Könsfördelningen inom respektive sektor är dock snedfördelad. I privat sektor 
återfinns 37 procent kvinnor och 63 procent män, medan det i den offentliga 
sektorn finns 74 procent kvinnor och 26 procent män. Kvinnor och män arbetar 
lika mycket men kvinnorna arbetar lika mycket i obetalt arbete som i betalt6. 
Män arbetar dubbelt så mycket betalt arbete som obetalt. År 2003 var 67 procent 
av alla kvinnor mellan 20-64 år sysselsatta på heltid och 33 procent på deltid. 
Motsvarande siffror för männen var 91 procent respektive 9 procent.  

Könsfördelning bland chefer på den svenska arbetsmarknaden 

SOU 2003:16 beskriver att andelen chefer utgör en liten total del av samtliga 
anställda i både privat och offentlig sektor. I privat sektor är 4 procent av 
kvinnorna chefer och 10 procent av männen. I offentlig sektor är 2 procent av 
kvinnorna och 4 procent av männen chefer. I förhållande till samtliga anställda 
ökar män bland cheferna och kvinnorna minskar. I privat sektor är 19 procent 
kvinnor och 81 procent av cheferna män, medan det förändras dramatiskt i 
offentlig sektor som domineras av kvinnor, där 55 procent av cheferna är 
kvinnor och 45 procent män.  
Könsfördelningen bland unga chefer (under 35 år) är inte jämställd, män är klart 
överrepresenterade, vilket skulle kunna tyda på att den nya generationen inte har 
förändrats7. 
I Sverige har 86 procent av samtliga organisationer mansdominerade ledningar 
det vill säga, mer än 60 procent män i ledningen. Denna siffra stiger i den 
privata sektorn till 90 procent8. 
Personalansvar är det vanligaste ansvarsområdet för kvinnor. Det är också det 
vanligaste uppdraget för chefer på enhetsnivå i organisationen. Det skulle kunna 
vara en förklaring till varför antalet kvinnor minskar ju högre i upp hierarkin de 
kommer. Ju högre upp i hierarkin, desto mer utökat verksamhets och 
ekonomiansvar9. 

En historisk tillbakablick 

Maktutredningen (SOU 1990:44) beskriver samhällets historiska utveckling från 
första världskriget till nutid. Efter det första världskriget expanderade kvinnorna 
socialt (gäller Sverige och västvärlden) och politiskt. Det existerade inte längre 

                                           
6 Källa:SCB (2004) På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet. Enheten för 
demografisk analys och jämställdhet 
7 ibid 
8 ibid 
9 ibid 
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några skillnader mellan män och kvinnor, vare sig det gällde valbarhet eller 
rösträtt. Från och med 1927 fick flickor tillträde till gymnasieskolan. 
Arbetsmarknaden dominerades dock av männens överordnade positioner och de 
flesta yrkesarbetande kvinnorna höll sig till sin egen arbetsmarknad, det vill säga 
att de var tjänare (pigor) av något slag. Mannen var familjeförsörjaren och 
kvinnan var husmodern, makan och modern. Hirdman (1990) beskriver det så 
kallade husmoderskontraktet där kvinnan skulle fokusera på arbete i hemmet, 
med stöd från den rådande socialpolitiken. Under1950-1960-talet utvecklades 
den demokratiska tanken i samhället. Kvinnligt lönearbete ökade, främst inom 
industrin. Högkonjunkturen krävde arbetskraft, kvinnor steg åter ut på 
arbetsmarknaden, enligt Hirdman dock ”förklädda till husmödrar”. Med det 
menar hon att de arbetade som om de egentligen inte gjorde det. De kallades 
också för yrkesarbetande husmödrar. Kvinnosynen innebar att kvinna skulle 
arbeta, studera och delta i samhälleliga livet – men samtidigt bejaka de kvinnliga 
attributen det vill säga föda och vårda barn. Då barnen var stora nog att klara sig 
själv kunde yrkesarbetet återupptas på allvar. Denna teoretiska lösning kallades 
”valfrihet" inom den socialdemokratiska rörelsen och innebar att det åvilade 
kvinnorna, om de valde yrkesarbete, att själva ordna barntillsyn. En manlig och 
en kvinnlig arbetsmarknad befästes. Kvinnorna omplacerades från hemmet till 
den offentliga sektorn där de fick fortsätta att lösa ”sina” egna problem, dock 
med lön10. 
Kephart & Shumacher (2005) menar att kvinnornas livssituation i Västvärlden 
har förändrats på grund av två monumentala paradigmskiften. Det ena var det 
Andra världskriget vilket medförde att kvinnorna började arbeta mot betalning 
utanför hemmet och det andra beroende på mikrochipets uppfinning vilket ledde 
människan mot ett informations- och kunskapssamhälle.    

Könsfördelningen i Landstinget och Jämställdhetslagen 

Jämställdhetslagen (1991:443) syftar till att främja kvinnors och mäns lika rätt i 
fråga om arbete, anställnings-, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i 
arbetslivet. Enligt Jämställdhetslagen 10 § är varje arbetsgivare ålagd att årligen 
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 
anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Varje rapport åtföljs av en 
handlingsplan där upptäckta osakliga löneskillnader lyfts fram. Enligt 
jämställdhetslagen 11 § åligger det arbetsgivaren att lägga fram en sådan 
åtgärdsplan samt att göra eventuella lönejusteringar inom tre år. Landstinget 
presenterar årligen rapporten ”Lönekartläggning Landstinget i Östergötland ”11. 
Landstinget har som mått att om fler än 60 procent av arbetstagarna i gruppen är 
kvinnor, är det en kvinnodominerad grupp och vice versa för männen.  
Det är arbetsuppgifternas krav som skall värderas och inte medarbetarnas 
prestation. Prestationen värderas vid löneöversynen. Landstingets 
lönekartläggning använder IT-stödet ”Lönevågen” för kartläggning och analys. 

                                           
10 ibid 
11 Källa:www.lio.se/Lönekartläggning Landstinget i Östergötland 
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Landstinget kartlägger fyra kriterier vid undersökningen. Dessa kriterier viktas 
med motiveringen att kunskap och färdighet väger tyngst eftersom Landstinget 
är en kunskapsorganisation. Kriterierna är följande: 
 
Kunskap och färdigheter 40% 
Ansträngning  20% 
Ansvarstagande  30% 
Arbetsförhållanden  10% 
 

Organisationen vi har valt att beskriva, har på enhetschefsnivå 89 procent 
kvinnor och 11 procent män, på verksamhetschefsnivå 52 procent kvinnor och 
48 procent män och slutligen på produktionsenhetschefsnivå 38 procent kvinnor 
och 62 procent män . Resultatet ska ställas i relation att Landstinget är en 
kvinnodominerad organisation. Av Landstingets 11 700 medarbetare är 9 313 
kvinnor det vill säga 79,9 procent.   
I en rapport från 200712  visas att oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och 
män till männens fördel, som inte kan förklaras med könsneutrala argument, 
finns i grupperna specialistutbildade tekniker, specialistläkare och för chefer på 
enhetsnivå. För dessa grupper skall åtgärder ske inom tre år. 
Chefer på verksamhetsnivå och produktionsenhetsnivå uppvisar lägre löner för 
kvinnorna jämfört med männen. Det föreligger skillnader på ca 9000 kr 
respektive 5000 kronor. Landstinget förklarar skillnaderna med att de kan bero 
på gruppens heterogena sammansättning samt att lönesättning från 
grundprofessionen bibehålls och ett fortsatt lönearbete är inte aktuellt.  
Kvinnorna är klart överrepresenterade i samtliga omvårdande, och 
rehabiliterande yrken samt bland chefer på enhetsnivå.  Männen är 
överrepresenterade i tekniska yrken, chefer på produktionsenhetsnivå, 
direktörer, samt specialist utbildade läkare.  De högsta lönerna återfinns i de 
grupper där männen är överrepresenterade 

Sammanfattning av bakgrunden 

Sverige är ett extremt könssegregerat land, trots alla politiska försök att öka 
jämställdheten i samhället (Williams 1993). Siffror presenterade ibland annat i 
SOU 2003:16 visar att kvinnor inte befinner sig i en jämlikt läge gällande 
chefsbefattningar vare sig det gäller privat eller offentlig sektor. Färskare 
siffror13 visar också att trenden håller i sig och att resultatet är oförändrat. 
Landstingets egen statistik visar att det finns många kvinnliga chefer på 
enhetsnivån men att antalet kvinnor minskar ju högre upp i hierarkin man 
kommer14 . 

                                           
12 ibid 
13 Källa:SCB (2004) På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet. Enheten för 
demografisk analys och jämställdhet 
14  Källa:www.lio.se/Lönekartläggning Landstinget i Östergötland 
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Tidigare forskning 

I detta kapitel fokuseras på de områden som vi uppfattar utgör hinder eller 
möjligheter för ett kvinnligt ledarskap. Vi kommer att beskriva forskning om 
kvinnligt och manligt ledarskap, ledarskap och genus som processer i 
organisationer. Vi fortsätter att redovisa forskning som beskriver möjligheter 
och hinder för kvinnor att göra karriär – och andra marginaliserade grupper. 

Kvinnligt och manligt ledarskap 

Appelbaum m fl (2002) drar slutsatsen att det finns skillnader mellan kvinnliga 
och manliga ledaregenskaper. Men inget är bättre än det andra utan det bästa är 
om det finns både kvinnliga och manliga ledaregenskaper hos den som är ledare, 
oavsett kön. Författarna beskriver också att kvinnligt ledarskap inte är mindre 
effektivt än manligt. Tvärtom – de typiskt kvinnliga egenskaperna såsom 
kommunikativ förmåga, förmåga att arbeta i team och förmåga till empati är 
framgångsrika i dagens organisationer. Artikeln belyser den verklighet som 
förekommer i Nordamerika likväl som på andra ställen i världen, kvinnliga 
chefer möts med skepsis och misstänksamhet. För att uppnå de högsta 
chefsposterna måste man både vara en ledare och ses av andra som en ledare. 
Dessutom måste någon ha sett den som har talang för att bli ledare och 
uppmuntrat personen i att göra karriär. Slutligen sammanfattar författarna att när 
kvinnor försöker visa på kompetens genom att agera som män, ses de som sämre 
än män. Kvinnliga egenskaper som tas över av män framhävs däremot till något 
positivt. Svaghet blir flexibilitet och känslosamhet blir till ett rationellt sätt att 
bringa balans. 

Könsskapande processer i organisationer 

Resultatet från Korvajärvis (1998) forskning beskriver tre former av vardagliga 
praktiker som leder till könsskapande processer i organisationen. De består av 
praktiker som befäster ett traditionellt tänkande i organisationen och att 
särbehandling av kön hänförs till individnivå. Praktiker som sker genom 
interaktion, bidrar till att hierarkisk eller organisatorisk ordning mellan könen 
upprätthålls eller återuppstår.  
De könsskapande processerna äger rum på olika arenor, såväl formella som 
informella, och ser olika ut i olika kontexter.  
Fogelbergs (2005) avhandling avser att ge ökade kunskaper om hur ledarskap 
och kön konstrueras i organisationer, med särskilt fokus på relationer mellan 
män, maskulinitet och ledarskap. 
Fogelbergs resultat visar att både kön och ledarskap konstrueras socialt så som 
ständigt pågående processer, i människors tal och handlingar i en viss kontext.  
Kvinnor som blir chefer måste prestera bättre än män - men inte för bra - 
eftersom det kan skada acceptansen i gruppen. Mannen är norm och kvinnan 
måste anpassa sig till normen vilket innebär att hon är i avvikarposition. 
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Vänje (2006) visar i sitt forskningsresultat att de könsskapande processerna 
karaktäriseras av att kön är föränderligt över tid och rum och att processerna 
förhandlas fram i formella och informella möten mellan människor av olika kön. 
Socialt samspel skapar femininiteters och maskuliniteters innehåll. Kön skapas 
på arbetet och på fritiden och hur värderingen av kön sker, påverkar vad eller 
vilka verksamheter som ska värderas. Slutligen visar resultatet att de värderingar 
och praktiker som finns i organisationen påverkar den könsmässiga 
segregeringen och hierarkin i organisationen.  
   
Weyers (2007) forskning har visat att ledarskap utvecklas ur en social och 
kulturell kontext snarare än ur ett biologiskt. 

Hinder för kvinnors avancemang i karriären  

De sista tjugo åren har det funnits en lagstiftning bland akademiker i Australien 
som ska möjliggöra lika villkor vid anställning. Trots lagstiftning visar studien 
att kvinnor har svårt att få högre tjänster. Skälet till detta anses att organisationer 
idag och högre tjänster, kräver individer med förutsättningar att klara hög 
arbetsbelastning, vilket kan knytas till mannens möjlighet att arbeta med fullt 
socialt stöd hemifrån Kloot (2004).  
 
Intressanta resultat framkommer i en longitudinell kvantitativ studie utförd i 
Sverige av Hultin (2001). Hultins studie visar att hinder för kvinnor att göra 
karriär framförallt finns på kvinnodominerade arbetsplatser eller i organisationer 
där det förekommer en jämn fördelning mellan könen. Hultin beskriver 
glastaket15 som ett icke linjärt samband mellan karriär och plats i hierarkin. 
Kvinnor på låga chefsposter, likväl som på de högsta posterna, tycks ha samma 
möjligheter som männen på samma nivå. Glastaket är som starkast för chefer i 
mellanposition. Kvinnor på låg respektive hög chefsnivå faller utanför mönstret, 
medan kvinnor på mellanchefsnivå diskrimineras jämfört med männen. 
Glastaket förekommer således på mellanchefsnivån. Generellt har kvinnor sämre 
möjligheter till befordran jämfört med män som arbetar inom samma 
sektor/verksamhet. En könssegregerad arbetsmarknad är alltså inte lösningen på 
problemet att kvinnor befordras i mindre utsträckning än män.   
De kvinnor som övervinner den osynliga barriären för att avancera till högsta 
position, tycks dessutom ha bättre förutsättningar än män. Hultin resultat syftar 
på interna karriärer, det vill säga inom organisationer. 
 

                                           
15 Begreppet glastak är ett relativt nytt begrepp och skulle kunna ses som ett led i utveckling 
av genusforskningen, som kom allt starkare på 1980-talet. Gary Bryant använde uttrycket 
redan 1984 och följdes av Lindsley och Schellhardt 1986 i Wallstreet Journal. Fenomenet 
glastak bekräftas av aktuell forskning och begreppet innebär att det finns osynliga hinder för 
kvinnor, samt att det inte är egenskaper hos kvinnor och män som är hindret. Vi kommer 
synonymt att använda orden glastak, hinder eller barriärer i denna studie 
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Hultins (2001) resultat motsäger Kanters (1977)  tidiga studie - glastaket finns 
inte i mansdominerade verksamheter, åtminstone inte i Sverige.  Däremot har 
kvinnor inte samma fördelar som männen har i kvinnodominerade verksamheter.  
                                                              
Forskare som Regins m fl samt Tharenou m fl beskriver i sitt forskningsresultat 
åtta möjliga skäl till att glastak som företeelse existerar: (1) bristen på möjlighet 
och insyn i positioner som faciliterar karriärutveckling, (2) högre krav på 
kvinnliga prestationer än mäns, (3) uteslutande av kvinnor i informella nätverk, 
(4) bristen på uppmuntran och möjlighet för utveckling, (5) brist på mentorskap, 
(6) familj och socialt ansvar, (7) brist på stöd i ledning för att skapa samma 
förutsättningar för män och kvinnor, (8) en del mäns intensioner att bevaka och 
bevara högre poster till sig själv (Yukl 2006). 
                                                                                                                                     
Weyer (2006) refererar i en artikel till Oakleys tre förklaringsmodeller som 
hinder för kvinnors möjligheter att göra karriär i organisationer. En orsak kan 
vara företagens kultur gällande rekrytering, kvarhållande och möjligheter till 
befordran. En annan orsak kan vara beteende- och kulturrelaterade faktorer som 
stereotypism och det ledarskap som föredras. En tredje orsak som beskrivs är 
strukturella och kulturella förklaringsmodeller med ursprung ur feminismen.  
                                                                                                                                                       
I en senare studie av Weyer (2007) har två områden kristalliserats ut som skulle 
kunna vara orsak till att glastaket finns kvar. Det första området omfattar den 
sociala rollen som kvinnor och män har och det andra området beskriver de 
förväntningar kvinnor och män har på sig, utifrån begreppet kön. Kvinnor och 
män tar olika roller utifrån förväntningar och uppfostran och dessa beteenden 
skulle kunna utgöra hinder för att bryta igenom glastaket. Weyer drar slutsatsen 
att den sociala strukturen i samhället måste förändras för att glastaket ska 
försvinna och släppa fram individer i ledarskapspositioner oavsett det biologiska 
könet. 
                                              
Cooper Jackson (2001) presenterar i sina resultat attityder, cementerade 
uppfattningar och sociala strukturer inneslutna i företagskultur och 
företagspolicies som hinder för kvinnor att avancera i karriären.  Företagskultur 
uttrycks som ”the way we do things around here”. Cooper Jackson beskriver 
vidare hinder som ”the old boys network” med andra ord informella nätverk som 
utesluter kvinnor. Dessa nätverk är viktiga för den som vill göra karriär, de 
synliggör och stödjer den som ingår i nätverket. Ansvar för familj begränsar 
kvinnors möjligheter att ingå i aktiviteter utanför arbetstid.  Ytterligare en 
könsbarriär är personlig och professionell ledarstil. Många organisationer 
föredrar fortfarande en ledarstil där det manliga är norm. Egenskaper som 
aggressivitet, rakhet, dominans, tävlingsinriktning och att vara beslutsmässig är 
egenskaper som ses som framgångsrika. Då en kvinna uppvisar dessa 
egenskaper ses hon som ”bossig” eller ”pushig”. Uppvisar hon istället typiskt 
kvinnliga egenskaper ses hon som ineffektiv.   I typiskt manliga organisationer 
tenderar kvinnor att få arbetsuppgifter som anses som mindre viktiga och blir 
därigenom inte synliggjorda, skriver Cooper Jackson. Hon beskriver vidare att 
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det är känt att kvinnliga mentorer eller mentorer oavsett kön är en 
framgångsfaktor för karriären. Hon pekar också på det faktum att kvinnor som 
når toppositioner känner ett krav att prestera mer än jämställda män. Dessa 
kvinnor blir också norm för andra kvinnor. Studien beskriver förhållanden i 
USA och det nämns att kvinnor som når höga chefspositioner är singlar eller 
frånskilda i dubbelt så många fall som männen.  
 
Politiska försök att nå jämlikhet och underlätta möjligheter till karriär genom att 
stödja kvinnliga karriärmöjligheter och familjevänliga policys har gjorts. 
Forskning har dock visat att dessa åtgärder snarare stärker glastakets existens 
(Kjeldahl m fl 2005).                                       
 
SOU-rapport 2003:16 visar att det föreligger olika föreställningar hos män och 
kvinnor avseende karriär och kvinnors vilja och förutsättningar att rekryteras till 
chefs befattningar.  
Män tror att kvinnor inte vill bli chefer och ser familjen som ett hinder – för 
kvinnor. Kvinnor ser istället de hinder som finns i organisationen. Rapporten 
visar också att kvinnors familjeansvar ses som självklart i organisationer medan 
mäns ansvar för familj underordnas organisationens intressen. I de 
organisationer där kvinnor utgör ett verkligt konkurrenshot, är motståndet mot 
jämställdhetsarbete och mot kvinnor som kollegor störst. Det sker främst på 
lägre och mellannivåer i organisationerna. Mellanchefers inflytande har visat sig 
vara hinder för en förändring då man vill få fram fler kvinnor i karriären. Unga 
chefer anpassar sig till etablerade strukturer i organisationer och att det är olika 
normer som gäller för män och kvinnor. De reproducerar de gällande 
värderingarna och bidrar inte till förnyelse på så sätt. 
Studierna av unga chefer visar att förändringsbenägna personer anser att de 
måste lämna organisationen. Kvinnorna på grund av att deras karriärs 
ambitioner begränsas och de män som anser att det finns andra ansvar i livet än 
organisationen, har fått sina karriärer begränsade till exempel för att de tagit 
föräldraledigt. 
Detta i sin tur leder till att organisationer är mycket svåra att förändra. Ur detta 
perspektiv kan jämställdhet som en generationsfråga verkligen ifrågasättas. 
Utredningens bidrag motsäger tyvärr den allmänna föreställningen om den nya 
generationen som lösningen på problemet. Resultatet visar på att det finns ett 
stort behov av att arbeta med den unga generationen av chefer, inte minst 
eftersom det är denna generation som berörs av centrala frågor som föräldraskap 
och hemarbete. 

Kvinnodominerade arbetsplatser som språngbräda för mäns 
karriärer 

Mäns favorisering i kvinnodominerade organisationer är förklaringen till 
kvinnors tillkortakommanden gällande karriär, snarare än att verksamheten i sig 
är ett hinder för karriären. För männen i kvinnodominerade verksamheter kan 
organisationen däremot vara en språngbräda för en intern karriär. 
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Resultatet i Hultins (2001) avhandling styrker tidigare forskning om att den så 
kallade glasrulltrappan (the glass escalator) finns i kvinnodominerade 
verksamheter.   
Män som arbetar i kvinnodominerade organisationer har mycket bättre 
möjligheter att avancera jämfört med kvinnor. Fördomen att kvinnodominerade 
organisationer, såsom skola och vård, innebär små chanser att göra karriär 
bekräftas inte utan visar snarare att män som arbetar i typiska kvinnodominerade 
organisationer har bättre chanser att göra interna karriärer jämfört med kvinnor 
som har samma kvalifikationer. Det skulle kunna tolkas som att glasrulltrappan 
”glass-escalator”, existerar i Sverige och förekommer vid interna karriärer det 
vill säga, inom organisationen16.  
 
Williams (1992) beskriver i sina resultat varför män i kvinnodominerade yrken 
får en högre status än kvinnorna. Tre mekanismer som bidrar till männen 
framgång på kvinnodominerade arbetsplatser har identifierats. För det första att 
kvinnliga arbetskamrater lyfter fram männen och höjer deras status. Den andra 
mekanismen är att män får andra män, som i sin tur finns på chefspositioner, 
som mentorer. Detta ger dem fördelar jämfört med kvinnorna. Band skapas 
mellan männen som på sätt får en manlig chef som också fungerar som mentor. 
Detta bidrar starkt till att han blir uppmärksammad och sedd. För det tredje så 
riskerar män inom äldrevården och barnomsorgen att bli negativt bemötta av 
kunderna, som inte vill bli vårdade av en man. Ett sätt att skydda männen mot 
denna diskriminering är att förflytta dem till andra positioner, t ex 
chefspositioner. Jämför man med kvinnor i mansdominerade verksamheter – de 
lyckas sällan/aldrig uppnå en sådan positiv effekt av en diskriminering. I 
mansdominerade verksamheter utesluts kvinnor från informella nätverk och får 
inte tillgång till vare sig mentorer eller så kallade coworkers. Detta bidrar till 
sämre möjligheter att avancera internt.    

Sammanfattning av forskning 

Yukl (2006) undersöker ledarskapet utifrån perspektivet kvinna respektive man, 
och har fått utstå en del kritik då det hävdas att resultat inte speglar sanningen 
eftersom den har utgått från mannen som norm. Det finns många studier som 
jämför kvinnliga och manliga ledaregenskaper men dessa är inte entydiga och 
kritiseras av olika forskare som tex Bass, Dobbins & Platz och Powell .  

Appelbaum m fl (2002) visar att det finns skillnader i kvinnligt och manligt 
ledarskap, men inte att det ena är bättre eller sämre.   

Fogelberg (2005), Hultin (2001) och Vänje (2006) visar i sina forskningsresultat 
hur olika faktorer samverkar och utgör både hinder och möjligheter för kvinnor 
att göra karriär. Fogelberg menar att mannen är normen men att kvinnors egen 
uppfattning om mannen som det överlägsna könen bidrar till svårigheter 

                                           
16 Ett flertal andra författare, såsom Baron och Bielby (1985,1986), Maume (1999) och 
Williams (1993) har tidigare visat att denna glasrulltrappa existerar utanför Sverige. 
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avancera i hierarkier. Könsordningen befästs av aktörer i organisationer, både 
formellt och informellt.   

Glastaket har funnits definierat som ett hinder för att komma vidare i karriären 
för kvinnor sedan 1980-talet. Många studier av fenomenet har utförts bland 
annat i USA, Australien och England. Ett flertal studier tyder på att glastaket 
finns kvar, trots att åtgärder har vidtagits för att krossa det (Kjeldahl m fl 2005) .  
Hultins (2001) longitudinella studie utförd i Sverige visar att glastaket främst 
finns på kvinnodominerade arbetsplatser och att det inte är män explicit som 
utgör hindret.                     
Mäns favorisering i kvinnodominerade organisationer är förklaringen till 
kvinnors tillkortakommanden, vad gäller karriär, snarare än att verksamheten i 
sig är ett hinder för karriären. För männen i kvinnodominerade verksamheter 
kan organisationen däremot vara en språngbräda för en intern karriär. I 
mansdominerade verksamheter utesluts kvinnor från informella nätverk och får 
inte tillgång till vare sig mentorer eller coworkers. Detta bidrar till sämre 
möjligheter att avancera internt .   
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Teoretisk utgångspunkt 

 Feminismen är ingen enhetlig ideologi, men det finns två utgångspunkter som 
förenar de inriktningar som finns. Denna uppsats grundas i sin helhet på den 
feministiska teorins två grundteser, utan att välja någon specifik inriktning. 

1. Att kvinnor generellt sett är underordnade män. 
2. Att detta förhållande bör förändras. 

För att förstå språkets betydelse kommer vi att beskriva begreppen kön och 
genus. 
Begreppet homosocialitet kommer också att beskrivas för att vi ska förstå det 
maktspel som kan förekomma där det råder en manlig dominans. Maktrelationer 
mellan män och kvinnor beskrivs enligt genussystemets teori. Genussystemet och 
konstruktionen av genus i organisationen har vi kopplat till den feministiska 
teorin om könsskapande processer - doing gender. Denna teori är sprungen ur 
sociologens Joan Ackers processinriktade teorier om att göra kön i 
organisationer och är ett centralt begrepp i vår uppsats. Flera andra författare 
har utvecklat teorin och vi kommer att beskriva och beröra delar av dessa för att 
visa begreppets omfattning och betydelse för kvinnors möjlighet att uppnå en 
jämställdhet, när det gäller ledande positioner i arbetslivet.   

Genusvetenskap 

Genusvetenskapen är i sin grund tvärvetenskaplig och har influenser från bland 
annat sociologi, filosofi och psykologi. Det är en ung forskningsart som har växt 
fram under de senast 25 åren (Scott & Jacksson 2002). Genusforskningen 
domineras av feminismen men inkluderar också studier av män och 
maskuliniteter. Alvesson och Billing (1999) beskriver att genusvetenskap kretsar 
kring tre områden: 

• Begreppet kön är centralt och relevant för förståelsen av alla sociala 
relationer, institutioner och processer  

• Könsrelationerna utgör ett problem eftersom de karaktäriseras av 
dominans/underordning, brist på jämställdhet, förtryck och motsättningar  

• Könsrelationerna betraktas som sociala konstruktioner   

Kön och Genus 

Enligt Hirdman (1998, 2001) är kön något man föds med och genus något som 
man formas till. Genus är latin och betyder slag, sort, släkte, kön. I feministisk 
forskning på 1980-talet användes det engelska ordet gender vilket betyder både 
slag och sort men även kön som i ”det täcka könet” ” the fair gender”. Svenska 
feminister började använda det svenska ordet genus för att komma bort från 
rollfördelningen som finns då man talar om kön. Genustänkande innebär en 
strävan efter en förståelse för att nå förbi den dualistiska uppdelningen av kön 
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och kropp. Genus berör allt, inte bara kroppar utan tankar om vad som är 
manligt eller kvinnligt, det berör arbete, situationen, politik etc. Hirdman (1998) 
menar att genus kan ses som en process där män och kvinnor formas till 
maskulina eller feminina genus  
Vi väljer att växelvis använda oss av orden kön (enligt Hirdman) respektive 
genus, och ansluter oss till sociologen Joan Ackers definition av genus som 
nedärvda mönster och socialt konstruerade distinktioner mellan kvinna och man 
och som visar sig så som feminint och maskulint (Hatch 2002).   

Homosocialitet 

Homosocialitet innebär mäns attraktion till andra män med makt och inflytande. 
Det homosociala spelet kan alltså dels vara hierarkiskt dels horisontellt.  Det 
handlar om en enkönad konstellation som har mycket gemensamt; så som social 
bakgrund, skolor, utbildning, värderingar med mera. Dessa likheter utgör 
grunden och männen speglar sig i varandra för bekräftelse (Wahl m fl 2001).  
Gerd Lindgren (1996) skriver att männens homosocialitet inte är en medveten 
vilja att utöva makt över kvinnor utan den är följden av männens historiska 
inbördes kamp om makten. Fenomenet homosocialitet medför dock 
konsekvenser för kvinnor genom att de möts av motstånd från män i alla 
sammanhang där de försöker få ett inflytande. Hierarkiska grupperingar fungerar 
enligt speciella koder. Till exempel då någon med lägre rang vill framföra en idé 
gör han det till enstaka personer, med högre rang, som i sin tur för det upp till 
ledaren. Att tala om oförberedda ämnen direkt i gruppen leder till bestraffning 
och ses som opålitligt och illojalt. Detta står i motsatsförhållande till kvinnors 
sätt att vara. Kvinnor är personliga, uppmärksammar personliga egenskaper 
snarare än företeelser och framför synpunkter direkt i gruppen. 

Kvinnans heterosociala svar på mannens homosocialitet  

Lindgren (i Wahl m fl 2001) beskriver könsmaktsystemet eller synonymen 
genussystem, som något som får könssegregering att växa fram. Det orsakas av 
att kvinnor konkurrerar med män om samma jobb, att det finns en närhet mellan 
könen i arbetsuppgifter och i rumslig bemärkelse. En indikator på 
könsmaktsystemets styrka, enligt Lindgren, är då kvinnor utvecklar strategier för 
att klara av sin situation som kvinna i minoritet bland män. Lindgren beskriver 
konformistisk strategi som innebär att kvinnor i mansdominerade grupper 
framhåller sin likhet med majoriteten. De vill själva framstå som det undantag 
som bekräftar regeln och markerar avstånd gentemot andra kvinnor. Det är 
kvinnas heterosociala svar (kvinnans orientering mot män) på männens 
homosocialitet. Som i sin tur motverkar ett bildande av kollektiv bland kvinnor. 
Konformistisk strategi håller inte i längden och någon annan strategi måste 
användas. Gerd Lindgren nämner tre typer, innovation, ritualism eller flykt. 
Innovation innebär att kvinnan anpassar sig till könsmaktsystemets regler för att 
få kollegornas (männens) beskydd. De tillerkänns varken kompetens eller karriär 
utan får typiska ”kvinnojobb” i organisationen. Ritualisten isolerar sig med sin 
arbetsuppgift och följer formella regler och krav. Den som väljer flykt lämnar 
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arbetsplatsen och detta vanligen efter att ha provat några av de andra strategierna 
först. Enligt Lindgren bildas det på sikt två kollektiva system i organisationen, 
ett manligt överordnat och ett kvinnligt underordnat.  

Begreppet genussystem och dess betydelse i organisationer 

Hirdman (1988) menar att begreppet genusordning är grundläggande i 
samhället. Genussystemet inbegriper två maktaspekter, nämligen 

1. I särhållande av de båda könen, män och kvinnor 

2. Att den manliga normen är den överordnade 

Begreppet könsmaktsystem som är synonymt med genussystem förekommer i 
många sammanhang inom forskningen och syftar till att beskriva 
maktrelationerna mellan kvinna respektive man. Genussystemet bygger på att 
samhället är patriarkalt och rangordnar människor utifrån kön. Synen på kvinnan 
och mannen innehas av båda könen och leder till att män sätts högre än kvinnor 
och i och med det åtnjuter mera makt och resurser. Könsskillnader som finns 
och skapas i organisationer och samhällen kan förstås mot bakgrund av 
Hirdmans genusordning.                                                          

Genus som process eller en beskrivning av begreppet doing 
gender  

Joan Acker, organisationsforskare, (1990, 1999) har utvecklat det könsteoretiska 
begreppet doing gender 17 genom att öppna upp och synliggöra processer och 
dess betydelser i organisationer. Genom att belysa organisatoriska praktiker 
synliggörs både det formella och informella i organisationen. Med praktiker 
menas handlingar och aktiviteter som görs av individen eller organisationen. 
Doing gender är en fortlöpande process som cementeras i organisationen genom 
både medarbetar- och ledarskapet.  Ur doing gender perspektivet är det centrala 
vad individen gör och inte vad individen är. Acker menar att inte bara individer 
utan hela organisationer är ”genderiserade” ungefär könsmärkta, könspräglade 
eller könskodade, vilket innebär att interaktioner anpassas utifrån kön. 
Hon förklarar att man kan analysera och beskriva könsmärkningen av 
organisationer. På en analytisk nivå kan man särskilja processerna även om de i 
empirin är sammanflätade med varandra.   
                                                                                   
Acker18 beskriver fyra processer som kan fungera som ingångar för att studera 
om och hur genus konstrueras i en organisation. 
Den första processen handlar om strukturer genom produktion av 
könsuppdelning hos organisationens praktiker. Olika aktiviteter och procedurer 
resulterar i en uppdelning av manligt och kvinnligt. Yrken, löner, hierarkier och 

                                           
17 Doing gender dvs översatt till svenska ”att göra kön”. Vi kommer att använda den engelska 
beteckningen för teorin eftersom vi tycker att den svenska översättningen inte speglar 
begreppets betydelse 
18 ibid 
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makt fördelas så att manlig överordning och kvinnlig underordning skapas och 
könsmärkta hierarkier uppstår. Dessa processer finns i organisationens vardag 
såsom vid rekrytering, lönesättning, befordran, regler och rutiner, teknologi, 
omorganisationer och kan till och med omfatta hur man uppför sig. Chefer och 
medarbetare kan vara helt omedvetna om att de bidrar till att skapa 
könsuppdelningar. 
Process två handlar om att skapa symboler, bilder och föreställningar som 
används för att förklara, bekräfta och ibland motsäga könsuppdelningen. Det 
omfattar områden som språkbruk, ideologi, klädkoder, massmedias bilder och 
budskap. 
Tredje processen som producerar könssociala strukturer är interaktionen i 
organisationer. Interaktion mellan kvinnor och män, kvinnor och kvinnor, män 
och män och inkluderar mönster som dominans och underordning. 
Acker menar att genus är djupt inbäddat i interaktioner. Dessa interaktioner sker 
i vardagen där människor upplever och skapar underordning, överordning, 
allianser och exkludering. 
Den färde processen handlar om individers meningsskapande. Människorna i 
organisationen förväntas ta reda på vad som är lämpligt beteende så att de kan 
anpassa handlingar och känslor så det bli rätt i organisationen. 
Process nummer två och fyra handlar om symboler och föreställningar. Nummer 
ett och tre handlar om den sociala praktiken och könsordningen i organisationen. 
 
Fyra angreppssätt på Doing gender har vidareutvecklas av Korvajärvi (1998).        
Det etnometodologiska sättet belyser hur vardagliga interaktioner mellan 
individer och organisationens struktur skapar kön. Detta belyser en övergripande 
strukturell nivå.  Det kulturella angreppssättet fokuserar på själva 
organisationsformen och kulturella koder. Det processuella angreppssättet utgår 
från en sociologisk ansats och utgår från att könskillnader befästs av de anställda 
och arbetsgivarna i organisationen. Det performativa sättet speglar en syn på 
”gender” som ett aktivt verb, vilket får sitt innehåll via språket.  
 
Kvande (2003) jämför Ackers processer med analytiska nivåer som man kan 
röra sig mellan, vid en analys av konstruktion av genus i en organisation. 
Kvande (opubl) visualiserar Ackers resonemang med en modell som visar hur 
de fyra processerna, som hon översätter till Struktur, Interaktioner, Symboler, 
Individers meningsskapande, interagerar (Fogelberg, 2005) Kvande påpekar att 
förändring på en nivå inte innebär förändring på andra nivåer. 

Vänje (2006) använde det teoretiska begreppet doing gender som ett verktyg för 
analys av empiri och som en modell för förändring. Hennes avhandling utspelas 
på en traditionellt manlig industri. Vänje synliggör processer och praktiker i den 
aktuella organisationen, som utgjorde möjligheter eller hinder för kvinnor som 
var ingenjörer och chefer. Hon utgick från det processuella angreppssättet, som 
representeras av Acker och Korvajärvi, och använde sig av Kvandes (opubl) 
modell för analys.   
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Modell Annika Vänje (2006, s. 59) 

   

Sammanfattning av teoretisk utgångspunkt 

Joan Acker (1992) har utvecklat begreppet doing gender genom att öppna upp 
och synliggöra processer som skapar kön och dess betydelse för könsordningen i 
organisationer. Genom att använda Ackers fyra processinriktade perspektiv får 
vi en möjlighet att analysera kvinnors upplevelser av sin situation i en 
organisation. Vi kan också beskriva organisationen och dess grad av 
könsmärkning. Hinder för kvinnor att göra karriär beskrivs gestalta sig i form av 
företagskultur, kvinnors självuppfattning, ansvaret för familjen och de 
personliga ledaregenskaperna. Genussystemet i särhållande av könen och 
kvinnans underordning, speglar samhället och dess villkor. Vi som lever i 
samhället och väljer att sätta män högre än kvinnor till exempel genom att 
acceptera att kvinnors lön är lägre än männens, bidrar till att upprätthålla 
systemet. Homosocialitet som ett begrepp antas vara en mycket starkt 
bidragande faktor till genussystemets fortsatta existens och kvinnans 
heterosociala svar på männens homosocialitet motverkar en förändring.  
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Metod och genomförande 

Inledning till val av metod 
The real voyage of discovery consists not in seeking new lands, but in seeing 
with new eyes- Marcel Proust (Starrin 1994 s. 11) 

 
Genom att analysera olika problemområden har studiens syfte och 
frågeställningar vuxit fram. Uppsatsens syfte var att beskriva kvinnors 
upplevelse av möjligheter och hinder att avancera i karriären i Landstinget, 
utifrån den värld och den kontext de lever och verkar i. För att fånga och 
beskriva denna upplevelse har valet av kvalitativ metod känns som mest 
lämpligt.  
 
Enligt Kvale (1997) så har den kvalitativa forskningen en stark position inom 
kvinnoforskningen via sitt förhållningssätt till mänsklig interaktion. Dess essens 
ligger i intresset att beskriva och förklara kvinnors vardagsvärld, att finna 
metoder att förstå kvinnors liv och situation samt att påverka de förhållanden 
som undersöks.  
Syftet med kvalitativ metod är att försöka att tolka och förstå, snarare än att se 
orsakssamband och mätbara förklaringar. Starrin och Svensson (1994) menar 
att den kvalitativa metodens uppgift är att identifiera och bestämma ännu icke 
kända eller otillfredsställande kända företeelser, utifrån de tre perspektiven 
variation, strukturer och processer. 
Karlsson (1999) beskriver att det som är utmärkande för formell utvärdering är 
att man värderar någon på ett systematiskt och genomtänkt sätt. Processen är 
rationell och vissa metoder följs för att skapa struktur i bedömningsprocessen. 
Det kvalitativa fokuset utmanar det kvantitativa genom att vilja fånga 
upplevelser och inte enbart kvantitativa mätbara mått. I tolkningsprocessen kan 
underförstådda och intuitiva kriterier hos forskaren få betydelse. Det kan 
exempelvis vara kriterier som bygger på kulturella och politiska sammanhang. I 
forskningsprocessen kommer samtal till stånd mellan människor och leder till ett 
levande mellanmänskligt samspel.  
 
Genom valet av kvalitativ metod blev vår ambition att i enlighet med Kvales 
(1997) beskrivning försöka förstå världen ur de intervjuades synvinkel, att 
utveckla innebörden av kvinnliga chefers erfarenheter, samt att frilägga deras 
livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna. Att använda sig av kvalitativ 
forsknings metod ger en möjlighet att ha ett naturligt och tolkande 
förhållningssätt till vardagsvärlden och att försöka förstå och tolka den utifrån 
den betydelse som människor ger dem (Alvesson & Sköldberg 2008). Målet blir 
att materialet ska reflektera respondentens erfarenhet och uppfattningar. 

Kvalitativ forskningsintervju 

För att få en bild av kvinnliga chefers upplevelse av möjligheter och hinder i 
karriären och den kontext de verkar i, har semistrukturerad kvalitativ intervju 
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används. Den kvalitativa intervjun är det redskap som kan ge möjlighet för 
forskaren att få en uppfattning och förståelse för respondentens situation och 
upplevelser. Kvale (1997) skriver inledande i sin bok ”att forskaren använder sig 
av kvalitativ forskningsintervju för att försöka förstå världen ur de intervjuades 
synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras 
livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna”. 
För att få en förståelse av den intervjuades upplevelser sker ett samtal mellan två 
parter om ett gemensamt intresse. Samtalet är en interaktion mellan två individer 
men med en given struktur och ett syfte. Den kvalitativa intervjun lämnar en 
öppenhet men det är hela tiden forskaren som definierar och styr samtalet. 
Intervjufrågorna tematiserades utifrån fyra centrala områden. Syftet var att 
respondenterna skulle ges möjlighet att beskriva sina upplevelser utifrån dessa 
områden, för att möjliggöra tolkning om det fanns hinder eller möjligheter för 
kvinnorna i deras chefsuppdrag. För att få en bredare bild av respondenternas 
livssituation omfattades frågorna av ytterligare ett tema som handlade om 
bakgrundsfrågor och berörde områden som familjesituation, uppväxtmiljö och 
intressen. 
Intervjuerna var semistrukturerade och gav oss möjlighet att utveckla frågor för 
att få en fördjupad förståelse. 
 
Kvale (1997) menar att samtalet ger en möjlighet att göra sig en bild av den 
sociala kontext vi lever i. Vår uppfattning och upplevelse är att den kvalitativa 
intervjun via sin öppna med ändå professionella strukturerade form gör att vi 
kan komma nära den intervjuade och få till stånd ett reflekterande samtal. När 
samtalet blir intressant leder det till reflektion och nya innebörder och 
tankebanor skapas. Upplevelser blir betydelsefulla eller oviktiga men de hamnar 
i ett personligt sammanhang och kan belysa respondentens situation. 
 
Studiens syfte var att beskriva kvinnliga chefers upplevelse av hinder och 
möjligheter för att göra karriär och om de själva kunde identifiera möjligheter 
och hinder som fanns i organisationen. Genom valet av kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer kommer inte raka entydiga svar genereras, utan 
resultera i öppna svar utifrån den intervjuades horisont och erfarenheter. Det 
öppna svaret kommer att tolkas av intervjuaren och påverkas av dennes egna 
erfarenheter och förförståelse. Vi verkar i samma kontext som de intervjuade 
och genom vår egen förförståelse försökte vi tolka svaren och utifrån dessa 
tolkningar kommer nya frågor att genereras och öppna upp för vidare eller 
ytterligare frågeställningar.   

Att tolka med hermeneutisk ansats 

För att förstå förhållanden och skeenden i våra respondenters miljö använde vi 
oss av en abduktiv hermeneutisk tolkningsansats. Ett hermeneutiskt 
förhållningssätt betyder att forskaren genom tolkning av empirin vill försöka att 
förstå andra människors upplevelser och livssituation (Bryman 2001;Patel & 
Davidsson 1994). Förståelse och tolkning blir centralt. Hermeneutikens 



23 
 

 

huvudtema enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är; att man endast kan förstå 
meningen hos en del om man sätter den i samband med helheten. Helheten 
består ju omvänt av delar och kan endast förstås ur dessa. Växelspelet från del 
till helhet och från helhet till del formar den hermeneutiska cirkeln. Genom att 
påbörja processen och växelvis fördjupa sig i både del och helhet växer det fram 
en fördjupad förståelse och forskaren svar på sina frågeställningar.  Vår egen 
förförståelse, kunskap och med stor sannolikhet – fördomar – blev bakgrunden 
för tolkningen av det fenomen vi planerade att studera.  Hans-Georg Gadamer 
som är en av de stora inom hermeneutiken vill mena att den absoluta sanningen 
är mindre viktig, än att kunna förstå en företeelse på olika sätt.   

Rosengren och Arvidson (1992) menar att med hjälp av hermeneutisk metod kan 
vi som forskare forma hypoteser under arbetets gång och på det sättet driva 
arbetet framåt. Teoretisk mättnad uppnås när man kommer till en punkt då 
ytterligare datainsamling inte krävs och inget hotar den teorin man har format. 
Syftet är inte att besvara studiens frågeställningar med orsaksförklarande 
metoder utan att ge förklaringar om innebörder i texter, utsagor, handlingar och 
andra meningsskapande aktivteter.  

Slutledningsprocessen är varken induktiv eller deduktiv utan följer abduktionens 
väg och betyder att existerande teori används men justeras till den aktuella 
studiens empiri. Vi visste inte hur problemet skulle gestalta sig utan det kom 
förhoppningsvis att visa sig under studiens gång och vi pendlade mellan teori 
och empiri (Bryman 2001; Patel och Davidsson 1994).  

Förförståelse   

Vår förförståelse byggde på flera områden. Dels på den teori och 
vetenskapssökning som vår C-uppsats (Algebrant & Lehrman 2007) 
frågeställning ledde till rörande könsmaktsystemet, men också till det faktum att 
vi både arbetar inom offentlig sektor på både linjechefsnivå och 
verksamhetschefsnivå. Genom erfarenheter, händelser och återkommande 
diskussioner rörande våra situationer som chefer i offentlig sektor har vår 
förförståelse vuxit, utvecklats och förändrats. Vi försökte att vara medvetna om 
faran med vår förförståelse och försökte att vara kritiska, så att den inte skulle 
styra resultaten i vår studie och på så sätt få oss att tappa objektivitet och hindra 
oss från att upptäcka något nytt. Granskär (2008) hänvisar till Gadamers syn på 
förförståelse. Gadamer menade att vi som forskare alltid är påverkade av 
tidigare erfarenheter, trots att vi anstränger oss att behålla vår objektivitet. Vi 
bör som forskare kritiskt reflektera över resultatet och vad som har påverkat oss 
från vår egen bakgrund, om inte forskningsresultatet resulterar i något nytt.  
Ytterligare grund till vår förståelse var vårt intresse av att förstå de mekanismer 
som ligger bakom de möjligheter eller hinder som finns för kvinnor inom 
offentlig sektor att avancera till högre chefsbefattningar. Malterud (1998) menar 
att man som forskare kan minimera effekten av förförståelse genom att undvika 
att tolka resultat och endast beskriva respondentens upplevelse. Ansvaret vilar 
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på oss som forskare att reducera vårt eget inflytande på resultatet och att försöka 
att hålla det så rent som möjligt. 

Urval och genomförande 

Urvalet bestod av sex kvinnliga chefer på lägst verksamhetschefnivå inom 
Landstingets offentliga sektor. Antalet respondenter kan tyckas litet men vår 
avsikt var inte att kunna generalisera utan att öka vår förståelse av 
respondenternas upplevelse och situation. Kvale (1997) menar att kvalitet är lika 
viktigt som kvantitet och färre respondenter gör att analysarbetet i stort kan få ta 
mera tid och då bli av bättre kvalitet. Inklusionskriterier var; att vara av 
kvinnligt kön samt att inneha en chefstitel på minst verksamhetsnivå, samt att 
arbeta inom Landstinget. Respondenterna informerades om att deltagandet var 
frivilligt och att de när som helst kunde avbryta deltagandet. De informerades 
också om att den information de lämnade endast skulle användas för den 
aktuella uppsatsen. De erbjöd att läsa den del av rapporten där intervjun fanns 
dokumenterad innan den lämnade in till utbildningen. Om något i texten inte 
kändes bekvämt hade de möjlighet att påverka det skrivna, dock inte vår 
tolkning av deras sagda ord. Respondenternas namn, identitet samt 
verksamhetstillhörighet utlämnades inte i rapporten. Respondenterna döptes till 
slumpmässigt påhittade namn för att texten skulle kännas mer levande. Vi 
arbetade efter Vetenskapsrådets etiska instruktioner.  

Respondenterna kontaktades per brev med ett missiv19 samt per telefon för att 
avtala intervjutid. Detta skedde i början av januari 2008 och intervjuerna 
genomfördes under februari samma år. Intervjuerna skedde på respondenternas 
arbetsplatser. 

Vi skapade en intervjuguide20 strukturerad utifrån fyra teman som beskrev 
respondentens uppfattning/upplevelse av; interaktion, symboler, 
individrelatering och strukturer, baserat på den teoretiska modellen för doing 
gender. För att försöka få en så fullständig bild som möjligt av respondenternas 
liv inleddes varje intervju med ett antal bakgrundsfrågor. 

Intervjuerna tog 1,5-2 timmar och spelades in med en MP3-spelare och en 
kassettbandspelare för att inte riskera att tekniken skulle fallera. Båda författarna 
deltog vid varje intervju då det gav god förståelse av det som hördes samt av det 
man inte hörde, men ändå iakttog via kroppsspråket. Vi anlitade en person för 
att transkribera materialet. Detta är en felkälla, men vi vägde det mot att båda 
författarna deltog vid varje intervju och genom det fick en bra uppfattning om 
intervjuns innehåll. 

                                           
19 Se bilaga 1 
20 Se bilaga 2 
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Tolkning, analys och bearbetning av insamlat material utifrån ett 
doing gender perspektiv 

Analys och tolkning skedde systematiskt utifrån det inspelade transkriberade 
intervjumaterialet genom att vi sökte fram alla utsagor, handlingar och 
sekvenser som berörde det undersökningen sökte svar på. Vår målsättning var 
att systematiskt pröva olika möjliga tolkningar tills vi fann den mest rimliga 
tolkningen i ljuset av all tillgänglig information (Starrin & Svensson 1994). 
Genom att använda oss av den hermeneutiska spiralens tankegång fick vi 
respondenternas presentation av sin livsvärld utifrån deras egen horisont och 
upplevelse. Deras upplevelse vävdes sedan samman med vår egen horisont och 
ledde till förståelse och reflektion.  Vi läste noga igenom hela intervjumaterialet, 
upprepade gånger, för att skapa en helhetsbild av innehållet. För att analysera 
empirin utgick vi från den könsteoretiska ansatsen doing gender.21Utifrån dess 
fyra teman försökte vi utveckla förståelse för respondenternas upplevelse. För 
att förstå helheten återvände vi gång på gång till de olika teman för att se hur de 
formade helheten. Vi använde den modell för analys och förändring som Vänje 
(2006) beskriver i sin avhandling Knäcka Koderna. Modellen bygger på Joan 
Ackers (1990,1999) resonemang och som illustrerats av Kvande (opubl 2003) i 
en teoretisk modell (Fogelberg 2005 s.38; Vänje 2006 s. 59). De fyra 
dimensionerna är processinriktade och speglar interaktivitet kring begreppen 
kön, organisation och teknik. Vi avser att istället för teknik spegla kunskap av 
vikt för ledarskapet.  

Vi kommer att använda ovanstående analysmodell som förebild för vår 
metodanalys. Således sorterar vi in intervjuerna under teman som motsvarar de 
fyra dimensionerna. Varje tema bestod i sin tur av en mängd kategorier som 
visade sig i analysen av det transkriberade materialet. Därefter analyserades och 
tolkades varje tema med en hermeneutisk ansats. Den bild som växte fram 
speglar de könsskapande processer som förekommer i Landstinget.   

Analys av 
varje 

process

Tolkning av hur doing
gender skapas i 
organisationen

Återkoppling till 
empirin

Möjligheter eller 
hinder

Empiri

Kategorisering 
av materialet

Gruppering 
enligt 4  

processer

 

För att tydliggöra metoden som vi använde oss av, skapade vi ovanstående bild. 
                                           
21 Doing gender perspektivet beskrivs i kapitlet Teoretisk ansats, på sidan 18-19. 
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Forskningsetik  

Etiska dilemman var att gruppen högt uppsatta kvinnliga chefer är relativt liten 
och det skulle kunna vara möjligt att identifiera respondenternas 
organisationstillhörighet och därigenom deras identitet Vi ansåg att 
respondenterna måste vara medvetna om detta och därför hade de möjlighet, via 
valfriheten, att avstå från att delta i vår studie. Genom att använda beteckningen 
Landsting hade vi som avsikt att utelämna organisationstillhörighet för att 
minska risken för identifiering av respondenterna. Respondenterna som fått 
fiktiva namn, har fått möjligheten att läsa igenom intervjudelen innan 
publicering. Avsikten var att ge dem möjlighet att påverka innehåll som skulle 
kunna vara avslöjande och ett hot mot konfidentialiteten. Samtliga respondenter 
svarade på uppmaningen och i några fall har vi ändrat eller tagit bort citat som 
har varit för identifierande. Vi har också valt att avidentifiera samtliga citat för 
att ytterligare minska risken för identifiering av respondenterna. Ibland nämner 
vi respondenterna vid fingerade namn och i vissa fall avstår vi från att göra det. 
Denna inkonsekvens är en medveten ansats att minimera risk för identifiering av 
respondenterna. Vid rapportering kan det enligt Kvale (1997) uppstå etiska 
frågor, så som att konfidentialiteten brister. Därtill kan en publicerad rapport 
medföra konsekvenser för både de intervjuade och för den grupp eller institution 
som de representerar. Detta är risker som man måste informera respondenterna 
om. Ytterligare etiskt problem i samband med analysen var hur djupt och kritiskt 
intervjuerna kan analyseras och huruvida intervjupersonerna skulle ha inflytande 
över hur deras uttalanden tolkades. Vi valde att de inte fick påverka våra 
tolkningar men att citat togs bort som var avslöjande eller på något vis hade 
tolkats av oss på ett sätt som inte respondenten menade. 

Redovisning av intervjuerna 

Vi kommer att redovisa resultatet genom att endast dra slutsatser som materialet 
och bearbetningsmetoden ger underlag för. För att en god vetenskaplig kvalitet 
ska uppnås, bör forskaren, enligt Kvale(1997), uttrycka slutsatserna i klara och 
otvetydiga ord. Och det måste, om olika tolkningar av materialet är möjligt, klart 
framgå på vilka grunder den redovisade tolkningen valts och andra avvisats 
(Starrin & Svensson 1997). Citaten skrivs med kursiv stil. För att visa att vi 
klippte sönder en mening markerades den med tre punkter, i början, mitt i eller i 
slutet. Namnet på den som uttalat citatet angavs inom parentes i slutet på varje 
citat. För att ge citaten som vi redovisade mera liv har vi valt att ta med 
känsloyttringar som speglar respondentens svar genom att ange verbet inom 
parentes. Till exempel (skratt) blev uttryck för skratt. I vår analys beskrev vi 
noggrant den tolkning vi gjorde i relation till aktuell forskning och teoretisk 
bakgrund. Studien skulle inte ge anspråk på generalisering av resultat, utan 
syftet var att skapa en förståelse och ett försök att tolka det resultat som växte 
fram (Bryman 2001; Kvale 1997; Patel & Davidsson 1994).  
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Trovärdighet 

Validitet och reliabilitet är svårt att värdera då man gör kvalitativ forskning. 
Därför är det mycket viktigt att forskningen görs så transparent som möjligt, dvs 
det ska vara möjligt för en utomstående att kritiskt granska tillvägagångssättet 
(Alvesson & Sköldberg 1994). Vi har därför beskrivit vårt tillvägagångssätt så 
noggrant som möjligt för att läsaren med lätthet ska kunna följa med i processen. 
Genom att använda oss av modellen doing gender, har vi skapat en struktur med 
avsikt att analystera, tolka och presentera resultatet. För att nå god 
resultatkvalitet har vi enligt Olsson & Sörensen (2007) försökt att sammanföra 
de nya tolkningsresultaten genom struktur och befintlig teori. 

Validiteten stärktes genom att vi kunde påvisa att det fanns likheter mellan våra 
resultat och den teori och vetenskap som redan fanns tillgänglig. 

Reliabilitet i kvalitativ studie är svårt att bedöma. Genom att systematiskt 
ifrågasätta om det finns faktorer som leder till fel och bister i 
kunskapsutvecklingen kan forskaren minimera bristen på tillförlitlighet. 
Malterud (1998) menar att omöjligt att fullständigt eliminera fel men kan genom 
val av design samt att tillgodose giltighet och kritisk reflektion. Vår 
undersökning byggde på kvalitativ intervju med en hermeneutisk abduktiv 
tolkningsansats. Tolkningsansatsen var förankrad utifrån empirin och anses vara 
ett centralt kvalitetskriterium i alla forskningstraditioner. Med olika förförståelse 
anser vi att reliabilitet i vår studie med hermeneutisk tolkningsansats kan vara 
svår att uppnå.  
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Resultat av intervju undersökningen 

Resultatet kommer att inledas med en kort presentation av våra respondenter. Vi 
har valt att använda Vänjes (2006) modell för analys av doing gender i 
organisationer.   Vid analysen av intervjumaterialet har ett antal kategorier 
eller teman visat sig. Dessa kategorier har vi grupperat efter de fyra 
processerna strukturer, symboler, individrelatering och interaktion. De fyra 
processerna beskriver hur begreppet doing gender företer sig i organisationen 
och hur genusordningen ser ut. Vår tolkning av det sagda ordet kommer 
slutligen att presenteras och avslutas med en kort slutsats Syftet med tolkningen 
är ett försök att spegla de könsskapande processer som förekommer i 
organisationen, genom att analysera respondenternas upplevda situation. 

Presentation av våra respondenter 

Vi har intervjuat sex kvinnor. Samtliga innehar chefsbefattningar inom 
Landstinget. Personernas professioner och bakgrund varierar men samtliga har 
arbetat många år inom offentlig sektor. Alla har under en eller flertalet gånger 
deltagit i Landstingets olika Ledarutvecklingsprogram och andra mindre 
omfattande kurser som riktat sig till chefer. Endast en har en formell 
administrativ ledarutbildning på sin meritlista. 
Kvinnorna är födda på 50–60-talet. De lever i fasta relationer och har ett eller 
flera barn och barnbarn. De flesta har barn i tonåren eller däröver, endast en har 
ett yngre barn.    
Uppväxtmiljön ser olika ut för respondenterna. Hälften har vuxit upp i en 
akademisk miljö och hälften i arbetarfamiljer.    
Det finns olika orsaker till varför kvinnorna i vår studie har valt sitt yrke, men 
samtliga har ett intresse av människor och relationer. De drivs också av en 
önskan att påverka sin omvärld. 
Intressen förutom arbetet varierar, de flesta beskriver att arbetet kommer främst, 
tar mycket tid i anspråk och lämnar mycket lite tid till egna aktiviteter. Den tid 
som finns över ägnas framförallt åt att spendera tid med familjen, 
barnens/barnbarnens aktiviteter och hemmet. 
Arbetsuppgifterna är omfattande och består bland annat av kontakt med 
medarbetare, möten av olika slag, att hålla sig à jour med omvärlden, 
administration och enormt mycket e-post. 
Samtliga, frånsett en av kvinnorna, anser att ansvar och befogenheter stämmer 
väl överens. En respondent tycker att det är svårt ibland då politikerna inte 
accepterar det verksamheten föreslår. Resurserna finns inte till det som står i 
uppdraget och då man försöker föreslå andra lösningar stöter man ibland på 
motstånd från ledningens organisation. 

Strukturer 

Denna process beskriver formaliserade aktiviteter som karriärvägar och 
lönesättning. Vi kommer också att beskriva de hierarkier som finns, såväl de 
formaliserade som de icke uttryckta, men ändå förekommande och därigenom 
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accepterade. Sjukhusvärlden innehåller många olika kompetenser alltifrån 
undersköterskor till direktörer. Landstinget uttrycker att man är en 
kunskapsorganisation och kunskapen bärs fram av de människor som arbetar 
där. Alla de yrken som innebär direkt patientkontakt eller tekniker kräver vissa 
specificerade utbildningar och kompetenser. Administratörer såsom chefer, 
saknar däremot generella specificerade kompetenskrav22. 

En beskrivning av rekryteringsgången för cheferna 

Rekryteringen av våra respondenter hade följt lite olika vägar. Ungefär hälften 
hade aktivt sökt sina tjänster men på uppmaning av andra chefer eller 
medarbetare i organisationen. Annas beskrivning av sin rekrytering 
överensstämmer väl med flertalet av övriga respondenters upplevelser: 
 

Jag har inte sökt några av mina chefstjänster och jag hade väl egentligen inte 
tänkt mig en sådan karriär från början utan det var någon som sa att ”du skulle 
passa som chef” och sedan fick jag gå ett ledarutvecklingsprogram, och sedan 
blev det klart att jag skulle ta över som verksamhetschef.    

 
Chefer/ledare tycks identifieras av andra i organisationen och det finns inget 
som tyder på att man valts på grund av könstillhörighet utan snarare för att 
omgivningen har sett positiva ledaregenskaper. Exakt vilka egenskaper eller 
kvalifikationer som har uppmärksammats får vi inte entydiga svar på våra 
intervjuer.   
En respondent uttryckte sig så här angående tjänsten som hon sökte och fick, 
vilket inte var helt givet: 
 

 … det var lite spännande i sig med mina två handikapp – kvinna och icke 
läkare.   

 
Bea däremot var en självskriven kandidat för ett av de chefsjobb som hon har 
haft.  Hon beskriver hur hon identifierades genom att det bestämdes på kliniken 
att det var hon som skulle bli nästa chef 
En av respondenterna berättar om sin reaktion då hon fick frågan om hon kunde 
tänka sig att ta utmaningen som chef. Reaktionen visar att själv hade hon inte 
funderat på möjligheten, innan hon fick frågan: 
 

 Om jag får vara lite stöddig igen då så var det faktiskt så att hon som satt där 
på staben som föreslog mig, jag fick förslaget från flera stycken. Jag blev 
faktiskt förvånad, det är väl kanske lite kvinnligt- men ska jag?, hoppsan hur 
blev det här. Ska jag?    
 

Vägarna ser olika ut, dock finns det en gemensam faktor som samtliga 
respondenter beskriver, nämligen att man som kvinna har ett behov av att bli 
sedd och uppmuntrad för att våga ta den utmaningen som ett chefsjobb innebär. 
Vi återkommer till denna faktor under processen individrelatering. 
 
                                           
22  Landstingets lönestruktur beskrivs på sidan 10. 
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De uttalade kraven 

Alla respondenterna ansåg att god sjukvårdskunskap och verksamhetskännedom 
är en viktig faktor för att bedriva ett bra ledarskap. Professionen kan ha 
betydelse men respondenterna hade olika uppfattning om det. Anna trodde att 
det viktigaste är att man har kunskap om verksamheten. Det är också en fördel 
om man har ett nätverk. Eva trodde, att det viktigaste är de personliga 
egenskaperna, men hon vände också på det och menade att kanske är det just 
dessa egenskaper som gjorde att hon valde sitt yrke 
En respondent menade att det är kunskapen om sjukvården som ändå är 
viktigast: 
 

Jag tror att det är viktigt att man har god sjukvårdskunskap. Jag skulle inte vilja 
att det satt tex en militär på posten som verksamhetschef.   

 
En annan respondent vidareutvecklade tankar kring professionens betydelse, 
som hon menade inte är det viktigaste. Oavsett grundprofession är det dock 
kunskapen om sjukvården som väger tyngst, tyckte även hon: 
 

Jag kan känna väldigt stor samhörighet med andra chefer som inte är läkare… 
vi kan utbyta jätte mycket tankar om chefskap och ledarorganisationer även fast 
våra branscher är långt ifrån varandra, 
Men man behöver inte vara läkare för att ha mitt yrke... När jag har rekryterat 
chefer har jag tyckt det varit viktigt att anställa någon som kan området, någon 
som har någon förtrogenhet med sjukvård. 
 

Våra respondenter nämnde inte könets betydelse för ledarskapet. Det 
fokuserades istället unisont på vissa personliga egenskaper som är viktiga för ett 
gott ledarskap. Egenskaper som nämndes av de flesta var engagemang, 
lyhördhet, tydlighet, kommunikativ förmåga, ärlighet, samt tillgänglighet inom 
vissa gränser. Man får inte vara konflikträdd och man måste också förstå att 
ekonomin ska hållas. En bra chef ska därtill vara prestigelös men även bestämd 
och kunna fatta beslut. Samt också finnas till för den lilla människan. 
Respondenterna fick berätta om sin syn på formell utbildning för chefstjänster. 
Anna tyckte att det finns akademiska grundkrav på utbildning, men vikten av 
rätt personliga egenskaper väger tungt. Hon svarade så här på frågan om 
utbildning: 
  

Någon form av högskoleutbildning. Cheferna innan mig och jag har ju haft olika 
professioner så det kan säkert vara olika, men det gäller att det är en lämplig 
person. Personen ska vara engagerad, tydlig, lyhörd och kunna ta beslut. 

 
Disa lyfte vikten av att chefen måste ha en legitimitet av organisationen som 
skall ledas. Hon trodde att adekvat akademisk utbildning är ett måste för att bli 
accepterad i den kunskapsintensiva organisation som Landstinget är. 
 
Bea funderade vidare kring förmågan att våga ta tag i konflikter samt det 
övergripande perspektivet på omvärlden som en chef också bör ha: 
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De cheferna jag ser som det går sämst för är de som sopar saker under mattan 
eller följer med vinden. Så ska man helst också kunna vara lite visionär, kunna 
höja blicken och se lite längre, få folk att förstå att det är inte bara här och nu 
utan att det handlar om framtiden och utveckling… det är massor av saker en 
chef ska kunna.  

 
Respondenternas samlade uppfattning om chefens meriter var en akademisk 
grundutbildning, kunskap om verksamheten och sjukvården samt identifierade 
ledaregenskaper. Aspekten på legitimitet i organisationen lyftes också fram.  

Formella och uttalade hierarkier samt informella men erkända hierarkier 

Landstinget är en formell linjeorganisation vilket innebär en linjär hierarki och 
en hierarkisk beslutsordning. Detta presenteras i vår beskrivning av den 
lönestruktur som råder23 samt de olika titlar som förkommer. Titlarna beskriver 
vilken plats i hierarkin personen har och detta bekräftas oftast av lönen som är 
linjärt stigande med vilken hierarki man befinner sig på. Hierarkierna i 
organisationen omfattar dessutom mer outtalade, men inom Landstinget väl 
kända områden såsom status på verksamheten man tillhör, vilken profession 
man tillhör och vilken specialitet man har. 
Våra respondenter medgav att visst finns det hierarkier inom Landstinget. Enligt 
deras beskrivningar så ligger det mera på det professionella planet och beroende 
på verksamhetsområden. 
 
Det vore svårt att sköta organisationen utan en hierarkisk beslutordning anser en 
av respondenterna: 
 

Jag tror att man måste ha en hierarki annars blir det kaos, det blir lite det här 
att alla kämpar för sitt liksom… Här upp i huset måste man ha någon som kan 
sätta ner foten...   
 

En av kvinnorna kände att det fanns både formella hierarkier och informella, i 
olika grad beroende på vilken verksamhet man befinner sig i. Hon trodde att det 
fanns en tydligare hierarki bland kirurger. Den verksamhet hon befinner sig i 
uppvisade inga tydliga hierarkier i vardagens arbete. 
Bea upplevde också att hierarkier finns. Hon kompletterar med att tala om att 
hierarkier finns inte bara mellan olika grupper utan också på personnivå. Hon 
kan känna tydligt hur verksamhetschefer finns på olika hierarkiska nivåer. 
Eva såg också tydliga hierarkier i sjukhusvärlden och beskrev hur man kan se 
det i vardagen: 
 

… på sjukhuset räcker det ju att titta på hur folk sätter sig i matsalen, vilka som 
sitter vid vilka bord, så det är klart det finns någon outtalad hierarki och där jag 
tror att vissa specialiteter värderar sig själva högra än andra.   
 

                                           
23 Landstingets lönestruktur beskrivs i kapitlet Bakgrund, sidan 10 
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Ingen av respondenterna uttryckte specifikt att de hierarkier som finns är 
beroende av kön eller att de skulle utgöra ett hinder i deras yrkesutövning eller 
möjlighet att utvecklas. Hierarkierna beror på verksamhetens status eller vilken 
position man har i linjeorganisationen. En respondent tyckte att det var en 
markant skillnad på hur hon blev behandlad på nuvarande position jämfört med 
den tidigare som var lägre i linjehierarkin. Nu kommer plötsligt människor och 
frågar henne om saker som de aldrig skulle ha gjort tidigare då hon befann sig 
på en lägre chefsnivå. 

  
Hierarkier finns på olika plan enligt respondenterna, dels de formella, men också 
de som hör sjukhusvärlden till. Olika verksamheter och personer har olika 
status, eller som en av respondenterna säger, tar sig olika status. 

Symboler 

Processen symboler beskriver de bilder och värderingar som företaget förmedlar 
genom text och handling. Genom att använda beteckningen ”kvinnliga 
kirurger”, ”kvinnliga chefer” eller ”manliga sjuksköterskor” så könsmärker 
organisationen yrken eller positioner.  Enligt vår tolkning speglas symbolerna 
genom de outtalade krav som ställs på chefer, den kultur som råder i Landstinget 
och de yttre attributen såsom hur man ska se ut och hur man förväntas att 
uppträda. 

The way we do things around here 

Begreppet företagskultur beskrivs av Deal & Kennedy (1982) som ”the way we 
do things around here”. Bilden skapas av människorna i organisationen, av 
massmedia och hur andra människor ser på organisationen. Kulturen skapas av 
de värderingar, normer och antaganden som råder i organisationen (Hatch 2002).  
 
Samtliga respondenter beskrev ett starkt Landsting med goda 
utvecklingsmöjligheter och som går i bräschen inom många områden. 
Landstinget har varit med om många omorganisationer och arbetar hårt för att få 
sin ekonomi i balans. 
En respondent uttryckte sin syn på Landstinget med följande ord: 
 

Det finns ju på landstingets ledningsnivå en arbetskultur av otroligt mycket 
arbete, mycket olika förändringar och projekt som pågår ständigt, en hög 
arbetstakt.   

 
Två av respondenterna menade att sjukvården i länet präglas av den gamla 
fejden mellan de två största städerna och en rädsla för centralisering. En 
respondent tyckte att det finns lite för mycket av att ”vi är oss själva nog”. Och 
”vi har alltid klarat oss förut så det ska nog gå”.  Landstinget har en tendens till 
Jante tyckte en annan respondent, som menade att vi borde tala om hur bra vi 
faktiskt är. 
Landstinget är en mindre hierarkisk organisation än andra jämförbara 
organisationer, åtminstone i medarbetarnas ögon, menade en av kvinnorna som 
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kom hit efter att ha jobbat i ett annat landsting. Hennes intryck var att 
medarbetarna i organisationen inte håller sig till linjen, utan hoppar över 
chefsled, och vänder sig direkt till den högst uppsatte chefen. Hon beskrev det 
som att detta var som en liten chock då hon kom hit, från ett annat landsting. 
 
Det är också ett landsting som tillåter mycket frihet och där man kan få gehör 
för idéer, enligt en annan av respondenterna. Landstinget har en 
landstingsledning som består av en majoritet av kvinnor vilket också kan prägla 
kulturen på högsta nivån trodde ett par av respondenterna. 
 
En av kvinnorna trodde att det är något speciellt med Landstingets kultur som 
gör att det, enligt hennes mening, är många som väljer att jobba kvar hela sitt 
liv: 
 

Det finns ju något historiskt över det här just här, att man stannar väldigt länge, 
så att man inte ger plats till övriga eller om det är att om man kommer utifrån 
så känner man sig inte så välkommen… det är ju ändå en universitetsstad så det 
borde inte vara så. Det borde vara tvärtom.   

 

Landstingets förväntningar på cheferna är framförallt att man ska få ordning på 
ekonomin, men det beror naturligtvis på vilken politisk majoritet som har 
makten. Landstingets förväntningar finns ju också nedskrivna i avtalet som styr 
chefsuppdraget. Chefen förväntas att driva verksamheten enligt de riktlinjer som 
är aktuella, att sköta ekonomin samt utveckla verksamheten efter evidens. Ett 
uppdrag är också att kunna stimulera sina medarbetare så att de känner att de har 
ett meningsfullt jobb, påpekade en respondent . 
Just nu är det svårt att vara chef eftersom den politiska majoriteten är otydlig 
menade två av respondenterna. Det är svårt att veta vilket ansvar man förväntas 
ta som chef om det inte finns klara och tydliga direktiv från den politiska 
majoriteten. Som chef och tjänsteman är uppdraget att utföra det politiken 
bestämmer. 
 
Bea var mycket medveten om att hon arbetar i en politiskt styrd organisation och 
att hennes uppdrag är att utföra arbetet enligt de riktlinjer som den politiska 
majoriteten önskar. Som person kan man tycka olika saker men det får inte 
påverka jobbet, sade Bea. 

  
Möteskulturen ser olika ut beroende på var man är och vilka som deltar i mötet. 
Möteskulturen präglas främst av just att det är många möten men det tycks inte 
finnas någon skillnad på hur män och kvinnor bemöts, enligt de svar 
respondenterna gav. Kulturen präglas mer av vilken typ av människor som finns 
på mötet menade Eva. 
 
En respondent tyckte sig se en skillnad om gruppen domineras av män:  
 

Om det är en väldigt mansdominerad grupp så kan jag se att det finns en risk att 
det inte blir det här öppna. Vi kvinnor har mer ett sätt som ger en öppenhet. Vi 
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kanske bryr oss mindre om prestige och är mer kommunikativa som gör att 
männen blir likadana, det smittar av sig.   

 
En annan respondent menade att det är upp till var och en att ta sin plats. Hon 
hade upplevt att detta bemöttes positivt oavsett vilket kön man har. 
Respondenterna syn på Landstinget var övervägande positiv. Uppdragen är mer 
eller mindre tydliga, beroende på hur tydlig den politiska styrningen är. 
Landstinget har dock tendenser att vara lite självgod och inte så benägen att 
förändras. 

De outtalade kraven 

Kraven som ställs på chefen är en kunskap om verksamheten och en legitimitet i 
organisationen. Inom sjukhusvärlden innebär denna legitimitet att man ska vara 
läkare som profession, åtminstone då det handlar om hög chefsposition. Detta är 
för det mesta inget formellt krav men respondenterna kan se att det underlättar 
inom vissa verksamheter. En forskarbakgrund skapar ytterligare kraft för 
legitimiteten även om detta inte har något samband med ledarförmåga. 
 
En respondent saknar forskarmeriter och berättade att det fanns en oro hos vissa 
medarbetare att hon skulle fokusera på vården och inte se behovet av forskning 
och utveckling. Hon beskrev att det finns en tradition på sjukhuset att de högsta 
cheferna ska vara läkare och forskare. Själv ansåg hon att chefen inte måste ha 
alla dessa meriter, utan en förmåga att finna andra personer som kan få ansvar 
för de kunskapsbitar chefen saknar. 
 
En annan respondent var mycket tydlig i sin uppfattning om vilken kompetens 
som professionen kräver för en chef på högsta nivån: 
 

 Jag tror att en chef ska ha en vårdbakgrund… Jag tror att man helst ska vara 
läkare. Det kan man tycka vad man vill om men så är det ju.   

 
Hon tyckte dock att detta är ett omodernt sätt att se på ledarskap. Att vara 
disputerad innebär inte att man är en bra ledare, det är två helt skilda saker.     
 
En tredje respondent hade inte känt att hon har blivit bemött på något 
annorlunda sätt för att hon är kvinna, däremot har hennes chefskompetens 
ifrågasatts därför att hon inte varit ”rätt” sorts läkare. Hon berättar att man 
ifrågasatte både hennes specialitet som läkare och att hon saknade en 
forskarkarriär. Hon antyder också att ”dessutom kvinna” var ytterligare ett 
minus på meritlistan. 
Hon trodde visserligen att en medicinsk kunskap är mycket bra att ha då man 
jobbar som chef i sjukvården. Även denna kvinna sade att det finns vissa 
medarbetare som inte tycker att chefer ska få arbeta på Universitetssjukhus om 
de inte är disputerade.  En respondent uttryckte sig med försiktighet inför 
professionens krav på forskarbakgrund. Hon tyckte å ena sidan det var fel men 
medgav å andra sidan att det kan medföra problem. Hon beskrev dilemmat så 
här: 
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Någon som vill mycket och som är bra på att lyssna men samtidigt kan vara en 
tydlig ledare, som klarar av att ta konflikter men inte skapar dem. Jag tror inte 
att det måste vara en forskande läkare, jag tror att man ska fokusera på den 
person man vill ha men jag tror att man måste lyssna in lite för det är viktigt att 
ha legitimitet i den organisation man ska leda.   

 
En av kvinnorna berättade om en händelse då det skulle rekryteras en ny chef 
och hon hade blivit uppmuntrad att söka denna tjänst men av olika skäl avstod. 
Denna händelse speglar mycket tydligt de krav som förekommer mer eller 
mindre uttalat då chefer ska rekryteras i Landstinget: 
 

Nu när vi skulle rekrytera efterträdare till... var ju min närmaste chef på mig 
mycket och ville att jag skulle visa mitt intresse, men jag är inte så 
karriärslysten sa jag… när vi sen sitter och tar fram kravprofilen för den här 
tjänsten så sägs det ”det måste vara en man och det måste vara en läkare”, och 
det var ju säkert en passning och då sa jag att jag inte kommer söka tjänsten. Nu 
kanske jag låter fånig, men ibland kan jag för stunden bli lite besviken därför att 
jag tycker vi lever i en tid där vi skulle kunna se förbi sådana här saker. Man 
måste kunna värdera det som görs istället, titta på resultat och hur 
verksamheterna ser ut och vad bidrar var och en med.    

 
Flera av respondenterna har mötts av krav som finns bland vissa medarbetare. 
Kraven innebär att ledaren skall vara läkare och forskarutbildad. Det är dels 
beroende på tradition, men också för att det finns en rädsla hos medarbetarna att 
forskningen glöms bort. Respondenterna tyckte inte att det ska vara så, det 
medför dock problem om ledaren inte får legitimitet av medarbetarna. 

De yttre attributen 

Klädsel är en del av organisationens kultur. Sjukvårdens klädkod är vita kläder 
för de som arbetar ”på golvet” och privata kläder för de som är chefer. 
Landstinget tycks dock inte ha speciella klädkoder, åtminstone inte i någon 
större utsträckning bland våra respondenter. En vanlig uppfattning är att chefen 
ska var klädd i privata kläder, vilket också flertalet chefer är. Generellt så tycker 
inte respondenterna att sättet att klä sig på arbetsplatsen har någon större 
betydelse. 

 
Eva sade att hon själv är ganska ointresserad av kläder och om det finns 
klädkoder, så skapar hon sin egen klädkod. Hon hade dock funderat en del på 
frågan då det har förekommit tidigare i verksamheten. Fia instämde och sade 
med ett skratt att det kanske vore bra med mer klädkoder inom Landstinget. En 
av respondenterna ansåg att hur man ser ut är av mindre betydelse då det gäller 
att utföra sitt ledaruppdrag. Hon uttryckte sig så här: 
 

 (skratt) Jättesvår fråga. Jag vet inte, jag tillhör inte de som klär mig 
jättekvinnligt eller är uppsminkad. Om det har någon betydelse om man är det 
eller inte… jag vet inte. Man kanske får dörren mer öppnad för sig eller fler 
leenden, men när det kommer till beslut i frågorna så har absolut inte klädkoder 
någon betydelse.   
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En av kvinnorna visste inte säkert, hon tyckte de flesta bär jeans, skjorta eller 
tröja. Hon hade däremot sett andra saker som också kan vara yttre tecken på 
status: 
  

När jag var på mitt förra jobb märkte jag hur viktigt det var med hur bilen såg 
ut för männen, jag är inte sådan som har ny bil och det får jag höra både nu och 
då, min bil går framåt (skratt). Men då ser jag hur de putsar på helgerna så att 
den är fin på måndagen, det är ju en slags status. 

 
Klädkoder tycktes inte finnas i Landstinget, åtminstone inte i de verksamheter 
som våra respondenter verkar i. Respondenterna tycker inte heller att detta är en 
stor fråga, så som vi uppfattade det. Status och tillhörighet bland chefer uppvisas 
på annat sätt än genom klädseln. 

Interaktion 

Denna process handlar om det bemötande som respondenterna får från män 
respektive kvinnor, vilka relationer som förekommer på arbetsplatsen samt 
formella och informella strukturer. Processen beskriver vad som upplevs som 
manligt respektive kvinnligt beteende och förmågan att fatta beslut.  

Relationer på arbetsplatsen 

Respondenterna är chefer på hög nivå och de närmaste medarbetarna är främst 
andra chefer eller stabspersoner. Det är dessa personer man har de närmaste 
relationerna till. Flera av respondenterna påpekade dock att det är viktigt att alla 
andra medarbetare också känner att de kan vända sig till dem personligen och 
ställa frågor, om behov finns. Det finns dock gränser för den tillgänglighet som 
medarbetarna förväntar sig och det är viktigt att medarbetarna inte försöker 
”köra över” sina närmaste chefer. 
 
En respondent talade om den, ibland, orealistiska förväntan på tillgänglighet 
som hon möts av från medarbetare. Det förväntas att hon ska komma ut till 
personalgrupper för att fika, som hon uttrycker det, och det saknar hon möjlighet 
till. Hennes tid är så pressad att hon måste boka in tider i förväg för sina besök. 
Däremot har hon många och täta kontakter med de chefer hon i sin tur är chef 
för. 
 
Vi frågade hur respondenterna tror att medarbetarna ser på dem som kvinnor i 
höga chefspositioner. En av dem svarade så här: 
 

… det finns det nog mycket åsikter om … en del tycker nog det är bra för att jag 
är doktor. Det kan nog finnas avundssjuka hos en del, men jag har inte mött det.  
 

En kvinna sade att hennes nuvarande position är annorlunda jämfört med förut, 
hon blir uppmärksammad och efterfrågad, vilket känns bra. Men det hade även 
nackdelar, positionen är mycket utsatt genom att hon blir mer sedd på den nivå 
hon befinner sig. 
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Det var ingen av respondenterna som kände att de blir annorlunda behandlade av 
medarbetarna just för att de är kvinnor. Däremot lyfter de fram andra aspekter av 
ledarskapet som var mer komplicerat i relationen till kvinnor jämfört med män.               
Ett par av respondenterna uppgav att det kan vara svårt att vara chef för kvinnor. 
En respondent hade en känsla av att det kan bero på att man haft andra relationer 
förut innan hon fick den position hon har idag: 

 
Ibland tycker jag det är lite svårare att leda kvinnor beroende på om man har 
haft lite olika positioner innan och så, kan vara svårt att vara tillräckligt tydlig 
men inte bli besvärligt aggressivt bestämd, utan ändå vara tydlig och få det 
gjort. 
… männen är mer ”jaha, säger du det så gör jag det”. Jag tycker det är svårt 
ibland, men jag jobbar på det… Jag är lite omständlig med mitt ord, med att få 
det klart och rakt. Men jag tycker om män kan ta det borde kvinnor också kunna 
ta det. Man kanske vill ha det sagt en gång till eller få det bekräftat som kvinna.   

 
Eva tyckte inte att hon blir bemött annorlunda generellt, dock kan enstaka 
kvinnor uppleva konkurrens med henne, speciellt om de befinner sig på en lägre 
hierarkisk nivå. Varken Anna eller Bea upplevde att de blivit bemött annorlunda 
av det skälet att de är kvinnor.  
En av respondenterna tog upp den kommunikativa, språkliga skillnaden som 
förekommer mellan män och kvinnor: 
   

Kvinnor är lite vekare och lite tystare, en del kvinnor har inte röstresurser, då 
blir man annorlunda bemött. Men jag har inte haft det så. Jag är inte tyst och 
jag kan höja rösten.   
 

Enligt hennes erfarenhet handlar olösta personkonflikter alltid om kvinnor, Hon 
menade att män är ofta mer okomplicerade jämfört med kvinnor. Kvinnor kan 
inte skilja på sak och person så som män gör, sade hon. Detta bekräftas av 
Lindgren (1996) via hennes teorier om homosocialitet. 
 
Kvinnor som innehar det som, anses vara goda chefsegenskaper - auktoritet, 
dominans, målfokusering, beslutsmässighet och även viss aggressivitet, kan 
påstås vara okvinnliga, enligt rådande teori som grundas på att mannen är norm 
som ledare.         
Anna tycker att mannen är lite mer bestämd och driver sin egen linje, medan 
kvinnor är mer lyhörda och har ofta ett mjukare ledarskap. 
Eva var inte säker på om det är specifikt manligt eller kvinnligt men trodde ändå 
hon kunde se skillnader i ledarskap: 
  

 Jag tror det är så att en kvinna lyssnar mer på det icke sagda och har en mer 
utvecklad känsla på vad som rör sig i rummet, sen kan det också vara så att en 
kvinna ofta kan välja en mer besvärlig väg till målet för att man på något sätt 
vill ha med det där icke sagda. Jag tror man ska ha en mix av båda, man måste 
kunna ta befälet även som kvinna, kan man inte ta befälet så kan man inte heller 
vara ledare. Men jag måste kunna göra det och ha hjärtat med mig. Sen får det 
inte bli så att hjärtat blir för tungt så att jag inte orkar framåt.   
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Cia trodde inte det beror på biologiska skillnader mellan manligt och kvinnligt, 
utan orsaken är vilken personlighet individen har oavsett kön.  
Inte heller  
Bea såg ingen skillnad på ledaregenskaper men däremot kunde hon se en 
generell skillnad på män och kvinnor: 
 

… män har lättare att skaka av sig saker, alltså ”ja det här gick inte bra”. Dom 
tar inte åt sig på samma sätt. Kvinnor är väldigt ordentliga, har de fått ett 
uppdrag så ska det inte bli på det här sättet. Om det inte blir bra gjort så mår 
man dåligt av det. Medan män kan lite grann slänga det över axeln.   

 
Flera forskare (Yukl 2006; Weyer2007) beskriver att ett av hindren som finns 
för kvinnor är en sämre självkänsla i kombination med att kvinnor har större 
krav på sig än vad jämförbara män har. Dessutom ställs inte kraven enbart bara 
av kvinnorna själva utan också av andra individer.  
Kanter (1977) visade att de kvinnor som tar sig förbi de karriärshinder som 
finns, oftast på mellanchefsnivån, är de mest kompetenta, de presterar ofta mer 
än jämförbara män. De har också högre krav på sig än männen.  
 
En respondent påpekade att det finns nästan bara kvinnor på enhetschefsnivå 
medan klinikchefer ofta är män: 
 

Fast jag tror män har ju lättare att bli chefer, de utses lättare så fungerar ju 
samhället. Så är det ju män leder män.   

 

Respondenterna hade flest relationer med stabspersonal och andra chefer. De 
ville också vara tillgängliga för andra medarbetare, inom vissa gränser. Några av 
respondenterna upplevde att det var mera problematiskt att leda kvinnor än män. 
De tyckte sig också se en skillnad mellan män och kvinnor i sättet att leda, där 
kvinnor är mindre auktoritära, mer lyhörda och de ställer högre krav på sig 
själva jämfört med männen. Huruvida det är skillnader i personlighet eller om 
det är beroende på könet, visste inte våra respondenter. 

Beslutsmässighet och kvinnlighet 

Beslut fattas kanske mest på informella arenor, det vill säga ett flertal beslut är 
förhandlade innan det formella mötet äger rum. Det är inget fel på det menar 
respondenterna, utan så ser verkligheten ut. Saker och ting måste diskuteras och 
ventileras på olika arenor innan det hamnar på det sista bordet. Vissa frågor 
måste diskuteras länge och i olika forum innan man kan komma fram till ett 
beslut, menade Anna: 
 

 … det är klart att det pratas runt väldigt mycket innan man kommer fram till ett 
beslut, då kanske beslutet i praktiken redan är fattat när det väl hamnar på rätt 
bord. Det tror jag är ofrånkomligt.  
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Eva kunde ibland känna att det är svårt och stressande då hon inser att beslut 
redan är fattade, på en högre nivå, men hon måste ändå lyfta frågan. 
En respondent menade att den kultur som råder hos henne inte tillåter att beslut 
fattas utan föregående diskussion. Ska beslut fattas mellan möten så är det 
mycket viktigt att det informeras noggrant det som sker. Hon arbetar på en 
mycket kvinnodominerad arbetsplats och hennes beskrivning av medarbetarnas 
krav på delaktighet skiljde sig från de övriga respondenternas beskrivning. 
Disa tyckte att man måste lära sig en fingertoppskänsla gällande beslutsfattande. 
En del beslut fattas på högsta nivån och hon ska se till att de genomförs. 
Eva beskrev att hon är mån om att lyssna på vad andra har att säga men att hon 
anser det som mycket viktigt att markera att hon har chefsmandatet: 
 

Jag vill visa att det ändå är att det är jag som bestämmer, det är inte för att jag 
maktberusad, utan det är för att jag vill rikta rätt signaler ut i systemet… det är 
ju ändå jag som får bära på beslutet. Jag är ju ingen diktator utan jag tror jag 
uppfattas som en person som är lätt att prata med och som lyssnar, sen har jag 
några sakkunniga som är duktiga i sina områden som jag har jättestor hjälp 
av…   

 
En kvinna med en ledarstil som anses manlig får attributen ”pushig” eller 
”bitchig”, har hon istället en ledarstil som anses som kvinnlig riskerar hon att få 
epitetet ”vek” eller ”ineffektiv” (Cooper Jackson 2001; Appelbaum m fl 2002).  
Detta uttrycks av en respondent på följande sätt:  
 

 Jag har en sån där producer-stil, den där stilen som män älskar att hata 
(skratt). Det finns väl en risk att bli sedd som lite bitchig när man är bestämd 
och driver hårt   

 
Beslut fattas inte alltid på de arenor som formellt är avsedda för beslutsfattande. 
Vanligt är att frågor ventileras och diskuteras på olika arenor, med påföljd att 
beslut kan vara fattade då man sitter ”vid bordet”. Oavsett hur processen går till 
så menade flera av respondenterna att det är viktigt att visa vem som har 
beslutsmandatet. En av de viktigaste ledaregenskaperna är just att man kan fatta 
beslut, menade respondenterna. 

The old boys network 

Forskningen beskriver ”The old boys network”, som en informell arena som 
utesluter kvinnor (Appelbaum, Audet, Miller, 2002). Detta manliga rum, som är 
ett resultat av männens homosocialitet, bidrar starkt till att kvinnor har svårt att 
nå framgång i sitt ledarskap. Våra respondenter visste inte om denna form av 
nätverk förekommer, det kan vara så, men ingen visste det helt säkert. En 
respondent var precis som de övriga, inte säker på att det fanns manliga 
grupperingar, om de finns då är det beroende på att det finns mycket ”inavel” i 
organisationen, därför att det är inte så många chefer som kommit utifrån och 
stannat kvar. Hon beskrev det så här: 
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…om det finns informella nätverk så är det nog dom som alltid har jobbat här 
som är inblandade. ”Så här gör vi här för det har vi alltid gjort” de 
strukturerna finns och de frodas.  

 
Anna var tveksam till om det finns speciella manliga rum där hon saknar 
tillträde. Hon hade inte upplevt det personligen, hon anade att det kan finnas 
högre upp i hierarkin. Anna sade att hon inte tror det finns illvilja bakom en 
eventuell förekomst av manliga rum, utan det beror i så fall på att kvinnor kan 
glömmas bort. 
Cia hade en känsla av att så kallade manliga rum förekommer, och hon har sett 
det på tidigare arbetsplatser. Cia tyckte inte att det förekom på hennes nuvarande 
arbetsplats trots att det är förhållandevis mycket män inom hennes område. 
 
Bea har också upplevt att det förekom manliga rum på hennes förra arbetsplats, 
dock inte på den nuvarande: 
  

Jag tror att det har med att göra med att det var en väldigt tydlig manlig 
dominans i beslutande positioner där, här har vi ju nästan tvärtom … vi har så 
många kvinnor på ledande positioner här, det finns ingen manlig bastu som jag 
känner till i alla fall. Det kan lätt bli så om det är en stor manlig grupp, men vi 
har ingen stor manlig grupp. 

 

Ytterligare en av kvinnorna hade liksom de övriga en diffus känsla av att det 
förekommer, hon hade sett tecken på detta vid några tillfällen. 
Vid ett av de tillfällen då hon hade uppmärksammat känslan av förekomst av att 
något skett utan hennes vetskap, hade hon också uttryckt det med en direkt 
fråga: 
  

Några formella forum har jag svårt att se, samtidigt som jag tror att rummen 
finns. Jag tror det här ”vi grabbar emellan” fortfarande förekommer. Jag tror 
att jag har råkat ut för det, men det här är mer grundat på känsla och jag har 
lyft upp det i vissa sammanhang, där jag har frågat ”är det här sånt som ni gör 
upp i bastun?”   

 
Hon hade funderat en del på det som hände men inte funnit något svar. Hon 
tyckte inte att det kändes bekvämt och blev upprörd över händelsen. Hon vet 
fortfarande inte riktigt vad det var som hände, men det kändes inte bra, 
Respondenten vidareutvecklade tankarna om varför hon blev utesluten i det 
exemplet hon beskrev: 
 

 Om det var för att jag är kvinna eller… om det är allmänt besvärligt… jag 
känner det i vissa sammanhang. I stunden kan jag bli frustrerad men jag tycker 
att det fortfarande finns män som har en kvinnosyn som jag inte riktigt känner 
mig bekväm med och där man inte blir värderad för det jobb man gör.  
 

En av kvinnorna kunde inte se att det förekom manliga nätverk i hennes vardag, 
som är kvinnodominerad. Där kan problemet bli det omvända, att det är männen 
som riskerar att känna sig utanför. Disa har inte heller sett att det förekommer 
sammanslutningar som hon på grund av att hon är kvinna inte får tillträde till. 
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Frågan om osjysst bemötande förekommer förnekades av samtliga respondenter, 
åtminstone har de inte blivit drabbade personligen även om vissa har sett det 
förekomma. Fia påpekade att det inte spelas med öppna kort överallt, som chef 
är man väldigt utsatt. Hon utvecklade dock inte detta påstående närmare. 

Individrelatering 

Denna process beskriver hur individen relaterar till yrket, företaget, 
arbetsuppgifterna och karriärmöjligheterna. Det visar också på respondenternas 
inre drivkrafter och förutsättningar samt deras egna tankar om jämställdhet. 

Vilja och våga göra karriär 

De kvinnor som vi har intervjuat har passerat mellanchefsnivån och per 
definition krossat det eventuella glastaket. Hultin (2001) beskriver dessa kvinnor 
som framgångsrika och de har ofta bättre förutsättningar än män på samma nivå. 
Kvinnorna är ambitiösa och kan känna krav att de ska prestera bättre än männen 
för att lyckas. Vi frågade våra respondenter vad karriär innebär för dem. Fia 
beskrev sig själv så här: 
  

Jag är väl en typisk sådan där duktig flicka, jag ser det hos mig själv alltså. Jag 
vill alltid göra bra resultat och få kämpa med om något inte är bra, min 
ambition har alltid varit hög.    

 
Anna tyckte att karriär innebär att man vill komma vidare i sitt liv på något sätt. 
Det finns olika typer av karriärer, så som personlig eller politisk karriär, sade 
Anna. 
Bea fick insikten att det är här och nu man lever då hon hade en tjänstgöring på 
en mycket tung klinik i början av sin karriär. Detta förändrade hennes syn på 
livet och hon är beredd att lämna sitt uppdrag om det inte känns meningsfullt. 
 
Cia har sökt chefstjänster, kanske främst på grund av drivkraften att hon vill 
utveckla verksamheten. Hon har medvetet gjort en karriär, men kanske inte med 
avsikt att hamna på nuvarande position. Det utmanande yrket ger henne även en 
personlig tillfredsställelse: 
  

Jag är ju högst upp men så har inte jag riktigt tänkt när man har varit på väg, 
resan. Det är klart att jag medvetet har sökt jobb och försökt göra karriär. Jag 
tycker ju det här är så spännande, roligt och utvecklande att få vara med att 
utveckla andra inom det här området, det är nog det som har drivit mig. Jag 
tycker jättemycket om utvecklingsfrågor och att se att andra människor kan växa 
och gå vidare, att de har så mycket olika förmågor. Det är väldigt spännande 
med chefskapet.   
 

En respondent beskrev sin karriär på liknande sätt som Cia, hon ville också 
påverka och utveckla vården. Även denna respondent får en personlig 
tillfredsställelse av att lyckas med sitt arbete. Liksom Bea uttryckte hon att det 
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ändå finns en gräns för vad hon gör, känns det inte bra, är det inte självklart att 
fortsätta: 
 

… Jag har ju tidigare berättat att jag valde att kliva ifrån den direkta 
patientvården och det är nog egentligen det målet som har legat framför mig 
hela tiden, att få möjligheter att omsätta visioner i verklighet och på det sättet 
bidra till utveckling. I karriären finns det ju naturligtvis en personlig dimension 
i också. Det blir ju en lite grann av en bekräftelse när man lyckas och där det 
finns andra som tror på en. För det är ju det jag har gjort hittills som har skapat 
möjligheter för en fortsättning, det är den personliga dimensionen kopplad till 
vad det blir för resultat i verksamheten. Jag hoppas att jag inte hamnar där att 
jag skulle sälja min själ för att nå någonting. Jag har ju ekonomisk frihet, jag 
har ju det bra, samtidigt får jag ju jobba med det jag tycker är roligt, det kan ju 
inte bli bättre.  

 
En kvinna beskrev att hennes karriär handlade till en början främst om att 
utvecklas i sin grundprofession. Hon ville bli överläkare och hade inga 
ambitioner att bli chef. Hennes ambition var att utvecklas i sitt yrke och få ta 
mera ansvar 
 
Alla våra respondenter har förebilder för sitt ledarskap, människor som de av 
olika anledningar har tyckt om och sett upp till, både män och kvinnor. Fia sa att 
successivt har hon ändå insett att man inte kan bli som sina förebilder utan bara 
vara sig själv. Bea tillade att hon lärt sig mycket från motsatsen det vill säga från 
de som varit riktigt dåliga chefer, hur man inte ska göra. 

Personliga egenskaper 

Anna är tydlig och saklig, hon har en kunskap om verksamheten och är bra på 
att delegera, vilket är en överlevnadsstrategi enligt henne själv. 
Bea tryckte på att ärlighet är en viktig egenskap som hon har och som gör henne 
trovärdig. Dessutom saknar hon rädsla för konflikter. 
Cia tar människor på allvar och lyssnar. Hon är också mån om att man som chef 
ska visa att patienten är i centrum för verksamheten så att det inte blir en 
klyscha. 
Eva är bestämd och tydlig, men samtidigt lyhörd och lätt att prata med. Disa har 
en bred kunskap om verksamheten hon leder och hon är pålitlig och kan konsten 
att säga ifrån. Disa är ingen visionär, men inte heller förvaltare. Hon beskrev sig 
själv som en som gillar att dra igång saker. 
En respondent beskrev sig själv som chef med de traditionellt kvinnliga 
egenskaperna. Hon funderade vidare på om det är så att hon har anpassat sitt 
ledarskap till den verksamhet som hon befinner sig i: 
 

 Jag tror jag är en person som går på känsla, att jag är lite mer intuitivare. Jag 
är bra på att lyssna tror jag, jag väcker inte så mycket aggressioner utan jag 
lyckas lyssna till andra och fatta beslut på det sättet, jag behöver väldigt sällan 
använda någon slags peka med hela handen grej. Jag är nog inte den tydliga 
strategen.  
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… Det kan man ju reflektera över hur det skulle fungera i en väldigt manlig 
värld, jag är ju chef i en ganska kvinnlig värld och har varit det över tid … Men 
i en kvinnlig värld så är det här nog ett ganska bra sätt att leda. Jag är nog 
ganska typiskt kvinnlig, det märks i möten tex, det här med att räcka upp handen 
och säga vad man ska, för mig var det ett lärande.   
 

Förväntningar som respondenterna ställde på sig själva var att vara lojal mot 
verksamheten, att prioritera ledarskapet, att vara engagerad och att se 
medarbetarna.   
 
Ledarstrategier användes inte medvetet av någon av respondenterna, men det 
fanns ändå en tydlighet hos samtliga vad man anser är viktigt för ett 
framgångsrikt ledarskap. Eva betonade att det är hon som fattar besluten men 
det är viktigt att de föregås av en diskussion. Flera av respondenterna intygade 
att det är viktigt att man är trygg i sig själv som person. En respondent menade 
att hon inte kan låtsas vara någon annan än den hon är: 
 

Jag är jag. Jag kan inte vara någon annan än jag är. Jag skulle kunna säga att 
jag vill decentralisera, ge ansvar och följa upp och så vidare, men jag vet att jag 
ändå petar i vissa saker som jag inte skulle, det vet medarbetarna också.   

 
Cia tryckte också på att det är svårt att anta en stil eller strategi som inte passar 
ens personlighet. Hon väljer att blanda olika typer av strategier, det viktiga är att 
det man gör är förankrat i den egna personligheten. 
Disa lyfte fram ett viktigt förhållningssätt som enligt vår tolkning är relativt 
avgörande för om man klarar att vara chef på en hög position: 

 
Man måste kunna leva med det att en del inte tycker att det man gör är bra.   

 

Respondenterna var eniga om att en ledare måste ha en grundtrygghet i sig själv, 
man måste veta vem man är och vad man vill. Det framkom också att 
respondenterna tycktes välja ett sätt att leda som passar den verksamheten de 
befinner sig i. 

Den inre drivkraften 

Drivkraften för flera av kvinnorna i vår studie har varit att de vill kunna påverka 
vården och därigenom förbättra för patienterna. De tillstår också en personlig 
tillfredsställelse i att ha ett fritt och självständigt yrke som erbjuder möjligheter 
till personlig utveckling. Fia sade att hennes drivkraft är först och främst 
patienterna, att göra bra saker för dem, det kan hon göra genom att påverka och 
utveckla verksamheten. Som chef måste man ibland göra svåra saker, då blir det 
extra viktigt med en drivkraft som i hennes fall är ideologisk 
 
En respondent berättade att hennes föräldrar inte hade någon anknytning till 
vården och för henne var det inget självklart val att bli läkare. Däremot visste 
hon tidigt att hon ville vara chef och chefssysslorna har alltid känts rätt. Hon tror 
att hon hade hamnat i en chefsposition, oavsett vilket yrke hon hade valt. 
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Hon utvecklade frågan om sin personliga drivkraft för chefsjobbet: 
  

I grund och botten beror det nog på att jag är en person som vill påverka, jag 
tycker om den situationen, jag ju har varit bara överläkare och bara jobbat med 
kliniken och inget annat, då känns det som ”åh, 100 procent överläkare, det är 
ju som semester, komma och gå på bestämda tider och inte vara uppbunden 
utanför”, det jag har nu är ju ändå ett dygnet runt jobb. Men som överläkare 
börjar jag efter ett tag klättra på väggarna för då är ju inte det tillräckligt 
stimulerande. Då börjar jag ta på mig en massa andra grejer. Så är jag tillbaka 
till den här världen.   

 
En av kvinnorna sade att hon älskade sitt yrke som hon hade innan hon blev chef 
men kände att hon fick en möjlighet att påverka vården som chef. Hon sade med 
eftertryck att den dagen då hon inte vet hur luktar på en vårdsal klockan sju på 
morgonen, då ska hon inte jobba kvar inom vården. Vården är hennes drivkraft 
och den har ett egenvärde i sig. 

 
Alla våra respondenter har uppmuntrats av någon för att söka chefsjobb. Cooper 
Jackson (2001) och Yukl (2006) beskriver att det är viktigt att det finns mentorer 
eller nätverk som lyfter fram och synliggör kvinnor för att de ska våga ta 
chefsjobb. 
 
Cia såg att hon som kvinna har ett ansvar att lyfta fram andra kvinnor: 
 

… ibland tror jag att det handlar om att man inte vågar, att man inte tror att 
man klarar av det. Män vågar nog ta för sig, de är inte lika självkritiska. Så har 
jag tänkt när jag sökt jobben jag har sökt, men då har det varit folk som har 
puttat mig framåt. Jag tror vi kvinnor måste hjälpa till att putta fram andra 
kvinnor, sen måste männen också se att kvinnorna också kan en massa saker.   

 
Drivkraften, den egna viljan att nå den position man har är viktig. Men det är 
också viktigt för de kvinnor vi har intervjuat att de får ett stöd från sina familjer. 
Om arbetet är så krävande att det upptar det mesta av tiden så måste man ha en 
förstående familj om det ska fungera. Yukl (2006) bekräftar kvinnors 
traditionella ansvar för hemmet och barnen som ett hinder för karriär. 
Bea beskrev sin drivkraft så här: 
 

Jag tror att det krävs den här viljan att jobba med förändringar, det är 
grundläggande. Det ska finnas en grundläggande energi och arbetsförmåga, 
chefspositioner går inte att sköta sådär avgränsat, exakt i tid och så. Det läggs 
oerhört mycket tid, det är väldigt svårt att komma från det, i grunden krävs det 
väldigt mycket tid och energi. Det gäller att hitta sin egen lösning på det.   
 

En chef måste ha ett gott självförtroende, men det räcker inte. Det förekommer 
stunder då man behöver stöd för att orka gå vidare och då blir de närmaste 
mycket viktiga. En respondent uttryckte sig så här: 
 

Man måste ha självförtroende och det är viktigt att bli supportad även i 
privatlivet och jag tror att det var därför mitt äktenskap sprack… Under vissa 
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perioder dröjer det en stund innan man får fast mark under fötterna, det är 
under sådana sammanhang i livet som det är så viktigt att ha någon form av 
kontaktnät och stöd hemifrån.   

 
En av kvinnorna, som ofta har en arbetsdag på 12 timmar, beskrev sin situation 
på följande sätt: 
 

… jag trivs bäst i det här livet och det betyder ju att jag inte är hemma särskilt 
många timmar per dygn, jag åker 7 och jag är tillbaka 19 och jag kanske jobbar 
söndag- kvällar. Dom känner att det funkar bäst på det här sättet, för om jag 
inte skapar projekt på jobbet så skapar jag det hemma och då blir det mer 
besvärligt (skratt). Jag har ett jätte stort stöd hemma.  
 

Samtliga respondenter sade med eftertryck att det är oerhört viktigt att ha ett 
stöd från familjen. Chefsuppdraget är krävande, inte bara i tid utan det är också 
en utsatt position. Kvinnorna i studien drivs av en energi och lust att påverka, 
förändra och utveckla verksamheten. 

Hinder och fördel med att vara kvinna 

En respondent talade om skillnaden mellan män och kvinnor, där kvinnor ofta 
ser hindren, även om de inte finns. Hon sade att i likhet med många andra 
kvinnor är det hon själv som har satt upp hindren: 
  

Nej, jag tror att i likhet med andra kvinnor så har jag satt dom själv. Det är ju 
också väldigt tydligt när man rekryterar chefer, att det finns alltid killar som 
tycker att de klarar uppdraget och ibland är det ganska tydligt att man själv inte 
tycker killen klarar uppdraget. Medan kvinnor till motsats tänker att ”nej, det 
här klarar nog inte jag”, ska man då övertyga kvinnor om att ”det gör du visst 
det, du kommer klara det här alldeles utmärkt”, då gör de det oftast sen. Jag 
tror inte jag skiljer mig från resten, jag fick övertyga mig själv att jag skulle 
klara av att vara chef, jag har sagt många gånger att om jag från början vetat 
att det skulle ta den här utvecklingen och att det här med alla förändringarna, 
skulle jag aldrig ha tagit det här jobbet. Men nu när jag har haft det har jag 
kunnat konstatera att jag har ju klarat det här precis lika bra som någon annan 
skulle klara det och att jag har dessutom tyckt det varit roligt.   
 

En annan respondent sade att det är klart att hinder har funnits men hon har lärt 
av sina misstag och gått vidare. Familjen och vänner betyder mycket då det har 
dykt upp hinder på vägen. 
Om hindren har berott på att hon varit kvinna låter hon dock vara osagt. 
Tvärtom kan hon dra praktiska fördelar av att var kvinna. Hon sade med ett 
skratt att ” det är ingen som tycker att jag ska vara bilansvarig, och det tycker 
jag är bra”. Hon menade att det är en praktisk fördel att ingen tror att kvinnor 
klarar vissa praktiska saker, därigenom kan man undvika arbetsuppgifter som 
någon annan kan bättre. 
 
Anna trodde att det kan vara en fördel att vara kvinna i en organisation med 
många andra kvinnor. Som kvinna är det lättare att förstå hur vardagen kan se ut.  
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Bea tyckte att det fanns mer fördelar då hon var yngre och fick mer 
uppmärksamhet som kvinna. Idag är det så många kvinnor som är chefer så det 
märks ingen skillnad. Fia och Eva såg det till och med som en styrka att var 
kvinna i organisationen.  
 
En respondent påpekade att män ofta upplevs som mera auktoritära. Till 
kvinnors nackdel är deras sätt att hantera kritik där männens mera raka 
okomplicerade sätt upplevs som positivt: 
  

Jag kan se fördelar för det är en väldigt kvinnlig organisation som förstår sig på 
kvinnor. Vi förstår varandras språk, vi förstår vad vi menar intuitivt. Det är 
definitivt en styrka. Sedan kan jag se att en man som kommer in i ett rum har 
med sitt kroppsspråk har med sig en automatisk auktoritet. Det kan jag bli lite 
avundssjuk på, där har män en fördel. Men över tiden har man nog lärt sig att 
ta sitt utrymme. Om något är negativt så kan det vara att kvinnor inte alltid är 
så raka i sin kritik till exempel, vi sitter i ett möte och lyssnar och är snälla men 
går ut och pratar efteråt. Men jag tror det kan bli ett större problem om man är 
hierarkisk. Men jag tror att kanske karlar gör så också, men att de är mer 
tränade att prata öppet vid bordet.   

 
Synen på kvinnan som en sort för sig funderade en av respondenterna på. Ibland 
förekommer det brist på respekt. Kränkning mot det kvinnliga kan tyvärr 
användas som ett maktspråk: 
 

Ofta respekteras det jag säger men det är klart att det kan finnas situationer där 
det inte alltid sägs högt men man kan se någon tänka ”klimakteriekärring” lite 
sådär. Det händer dock inte så ofta.   

 
Det finns både för- och nackdelar med att vara kvinna i Landstinget. Fördelarna 
tycktes överväga enligt respondenterna. De hinder som finns byggs ofta av 
kvinnorna själva som inte vågar tro på sin egen förmåga. Där finns också hinder 
för det kvinnliga, med de egenskaper och attribut som hör till. Vår tolkning av 
kränkningar är att det är en del av maktspelet som förekommer. 

Priset för karriären 

Det sker ständigt konflikter mellan yrkesliv och privatliv sade en av kvinnorna, 
det handlar om tid med barnet som hon vill prioritera.   
Hon berättade att hon gick igenom en kris då hon fattade sitt beslut att tacka ja 
till chefstjänsten. Orsaken till det var att hon tyckte att det var ett svårt beslut att 
lämna sin tidigare tjänst som hon trivdes mycket bra med: 
  

… allting i livet har ju sitt pris, så man måste välja om man vill betala det, priset 
blir ju på det privata planet då… kvinnor värderar privatlivet annorlunda än 
män för man betalar ju ändå ett pris ju högre upp du kommer i hierarkin. Jag 
tror att för många män är karriären relativt sett viktigare än för kvinnor. Jag 
vill att vi ska få fler kvinnor på högre tjänster, jag tror det handlar om aktiva 
val. 
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En respondent menade att det är lättare att få ihop sitt liv nu då barnen är vuxna, 
men det förväntas dock ändå att hon skall finnas till hands då något av de vuxna 
barnen behöver prata.                                                                                   
Fia talade om de olika roller kvinnan har, och hur det ska pusslas för att livet ska 
bli till en fungerande helhet. För att det ska fungera krävs det stöd hemifrån. Fia 
berättade att det ibland har varit svårt att få ihop alla bitarna i livet. Tack vare en 
bra man som tagit mycket ansvar hemma, då han har kunnat, och barn som blivit 
självständiga, så har det fungerat. 

  

En av kvinnorna berättade att hennes make inte har tagit mer ansvar i hemmet då 
hon haft chefsuppdrag. Med tiden har det blivit mindre konfliktfyllt och det 
beror främst på att barnen blivit vuxna och självständiga. Enligt hennes 
uppfattning har hon alltid haft det största ansvaret för hemmet och barnen vilket 
också varit hennes val. Detta har också lett till att hon har avstått från vissa 
uppdrag som hade inneburit konflikter hemma. Men eftersom det har varit 
hennes aktiva val, hon har valt barnen i första hand, så ångrar hon inget. 
Hon funderade över varför kvinnan tar det största ansvaret hemma och kom 
fram till att även det var ett aktivt val för hennes del: 
 

Ja jag har inte velat dela på min barnledighet, jag tyckte det var jättekul. Så 
man får väl skylla sig själv lite också. 
 

På frågan om man saknar sin grundprofession, svarade en kvinna att visst ibland 
känns det motigt. Hon saknar sitt yrke som läkare, som på många sätt var mindre 
komplicerat än chefsuppdraget.   
Ytterligare en av respondenterna saknade ibland sitt tidigare yrke och kontakten 
med patienterna: 
 

Jag saknar den omedelbara feedbacken man får, det här underbara med att 
komma från jobbet och känna att gud vad roligt det varit idag, för det är ju 
oerhört diffust att vara chef. Men har man haft en mottagning, haft en 
operationsdag... så har man ju åstadkommit någonting. Det har varit tufft för 
mig att gå ifrån det där att känna mig produktiv till det här diffusa chefandet. 
Det är först nu som jag börjar tycka att jag kan det här jobbet, vad det går ut på 
och lära sig strukturerna och landstinget, bygga upp sina nätverk, förstå 
politiken – det har tagit rätt lång tid 
…Men som sagt, jag saknar patientkontakten.   
 

Chefsuppdraget ses som diffust för flera av respondenterna, de beskriver det 
som att ibland är det svårt att veta vad man egentligen har gjort under en 
arbetsdag. Ett chefsuppdrag kräver en förstående familj, men det är också ett 
aktivt val som görs med medvetenheten att andra saker får stå åt sidan. 

Hur kvinnorna skapar förutsättningar för sina chefsuppdrag 

Hos två av kvinnorna har den traditionella kvinnorollen förändrats och de har i 
stället valt att låta mannen stanna hemma och ta huvudansvar för hemmet och 
familjen. 
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En tredje kvinna tycker att det var knepigare förr då barnen var små, nu har 
maken vant sig vid att hon arbetar mycket. Förr blev det ofta konflikter. Hon 
svarade kort och koncist på frågan vad som orsakade konflikterna i hemmet: 
 

Därför att de förväntar sig att maten ska stå på bordet klockan fem.   
 
En respondent sade med ett skratt att hon inte tycker det är speciellt konfliktfyllt 
gällande hennes krävande arbete, mer än att familjen kan tröttna på att höra talas 
om Landstinget. Hon tog också upp något som har haft stor betydelse för att hon 
kunnat arbeta som hon har gjort: 
  

Ja! Nu kommer vi till en del som har varit viktigt för att jag har kunnat ta dom 
här uppdragen jag har haft… När vi fick vår dotter, bestämde sig min man för 
att vara hemma, sen har han varit hemma, hemma hela tiden. Det är en jätte 
stor del i att jag har jobbat och fortsätter jobba såhär, annars skulle det inte ha 
gått. 
 

En annan respondent berättade att hon och hennes man har gjort ett liknande 
otraditionellt val för att hantera och trivas i vardagen. Då hon och hennes man 
två gånger höll på att glömma att hämta sin dotter hos dagmamman, beslutade 
de att dela på föräldraledigheten. Maken blev sedan hemmaman och tog hand 
om markservicen och vår respondent gör andra uppgifter i hemmet. Hon måste 
prioritera sin tid då familjen har förväntningar på henne, så att de också kan få 
tid tillsammans. 
 
En kvinna hade anlitat städhjälp och barnpassning för att få vardagen att gå runt: 
 

…det skulle inte gått annars, jag har haft städhjälp… Jag är inte världens mest 
administrativa person och inte tycker jag det är kul att städa heller. Men jag vill 
egentligen ha det fint omkring mig. Det har varit jätteskönt att unna sig det.  Om 
jag inte hade fått den här hjälpen hade det nog slitit väldigt mycket på 
äktenskapet om jag varit sur över att jag behövde städa när jag inte tyckt jag 
skulle hinna med det. Jag har haft många barnvakter och min svärmor och min 
far som hjälpte mig, min man reste ju mycket och jag jobbade jour. Så det har 
varit jätte viktigt. 

 

En respondent funderade på att anlita städhjälp för att underlätta vardagen. 
Hennes karriär får dock inte inkräkta på mannens behov av aktiviteter: 
 

Jag är ju mer karriärslysten än min man, jag har behov av att utvecklas och visa 
framfötterna. Att jag gör det här får inte inkräkta på att han måste göra en 
massa andra saker, utan bara han får göra vad han vill så tycker han att det här 
är okej. Han sätter inga krav på att det ska vara välskött hemma, det är nog jag 
som har de kraven… Jag funderar på att skaffa städhjälp för att underlätta 
hemma.   

 
Hon försöker även att ordna sitt liv så att det inte ska påverka hennes familj 
alltför mycket, trots att hennes arbetsdagar är långa. Hon har nyss skaffat sig 
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datauppkoppling till hemmet för att kunna läsa sin e-post hemifrån. Helgerna 
vill hon umgås med sin familj, men tar ofta med sig pappersarbete hem. 
 
En annan respondent hade däremot valt att hemmet ska vara hennes frizon, där 
vill hon kunna koppla av: 
  

Jag vill ju naturligtvis göra ett bra jobb och jag har nog ganska stora krav på 
mig själv men jag måste också lära mig att jag har ett liv utanför jobbet, mitt 
hus och havet (skratt), men det här har jag blivit bättre på. Jag har vågat vägra 
hemarbetsplats bland annat, jag läser aldrig e-post hemifrån. Förväntningar 
handlar väl också om att man ska få vara frisk och orka hålla på och jobba.   

 
Respondenterna beskriver sitt pusslande för att få vardagen och livet att fungera. 
De har valt olika sätt, två har bytt den traditionella kvinnorollen med sina män 
och flera av de övriga har anlitat hjälp med hemmet och barnen.  Samtliga ger 
ett intryck av att ha funderat mycket på sina olika roller och hur de ska hantera 
dem. 

Tankar kring jämställdhet då och nu 

Ingen av respondenterna upplevde eller beskrev direkt att det finns några 
skillnader idag när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Anna och 
Fia säger att det har blivit en utveckling till det bättre på de tjugo åren de har 
arbetat. 
En respondent tyckte att det är mera jämställt nu än för tjugo år sen och hon har 
en positiv framtidssyn gällande jämställdhet. 
Hon tycker sig inte se att kön har någon betydelse i den nuvarande 
arbetssituationen. Hon valde att lägga tonvikt på samhällets förutsättningar ur ett 
genusperspektiv och på personliga prioriteringar: 
 

Vi har ju varit inne på egenskaper, fast det tror jag i och för sig inte utgör större 
eller mindre förutsättningar att vara chef. Skillnaden tror jag ligger i 
prioriteringar, vad man är beredd att betala. Och sedan det här med omvärlden, 
hur samhället är riggat för att kvinnor ska kunna göra karriär, det här med 
stödfunktioner som städning osv.   

 
Hon talade om de åldrande föräldrarna som också innebär ett ökat ansvar. Hon 
påpekade att samhället är idag inte uppbyggt för detta ökande problem.  
 
En av respondenterna hade funderat en del kring jämställdhet och tyckte sig se 
faktorer som påverkar jämställdheten och menade att chefer har ett ansvar att 
identifiera och släppa fram kvinnor som är kompetenta: 
 

Ibland tror jag att det är på grund av det traditionella, att vi som kvinnor har 
huvudansvaret för hem och barn och kanske inte orkar ytterligare en sak. Det är 
ju ganska mycket jobb att vara chef, ibland tror jag att det handlar om att inte 
våga, att man tror att man inte klarar av det. Män vågar nog ta för sig de är inte 
lika självkritiska… 
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I vårt landsting är ju majoriteten av centrumchefer och verksamhetschefer män 
men det är ju inte så att det inte finns kompetenta kvinnor som skulle kunna ha 
de jobben. Jag är inte för kvotering men vi måste upptäcka kvinnorna som kan 
de här sakerna. 

 
Respondenten fortsatte sina tankar kring jämställdhet med att kommentera det 
faktum att de flesta cheferna på hög nivå är män. Hon trodde att det är så att män 
väljer att rekrytera män. Själv rekryterar hon ju gärna kvinnor, tillade hon med 
ett skratt. 
 
Litteraturen bekräftar att det är just så som denna respondent tänker. Enligt 
Kanter (1997) innefattar homosocialitet krav på konformitet. Chefer har osäkra 
arbetsförhållanden, de behöver ha människor som de kan lita på, känner igen 
och som kommunicerar på samma sätt. Det är därför ingen slump att män 
faktiskt väljer män. 
 
En annan av respondenterna hade också funderat varför det finns fler män än 
kvinnor på de högsta chefsposterna. Hon kunde också se sitt eget ansvar som 
kvinna, att påverka och försöka förändra den rådande situationen: 
 

Jag tror det handlar om att det ska vara lite primitivt, att en man är tryggare att 
hålla i. Det kanske också är för att personen ska leda ett antal män och att det 
blir bekymmersamt om det blir en kvinna… Men jag har inga bra svar, jag ser 
det bara. Det är samma sak på vårdcentralerna, det är väldigt få läkare som vill 
vara chefer, jag tror man hittar sina andra forum att utöva sin makt, att den 
professionella maktarenan blir en oerhört stark konkurrent till den som 
egentligen är den formella., Jag som kvinna och chef måste kunna lyfta den här 
frågan för att visa att jag ser det här och att jag inte tycker att det är en bra 
utveckling. Jag funderar jätte mycket på det här, vad bidrar vi själva till?  
 

En respondent trodde att det kommer att ske en förändring i maktstrukturen 
under de närmaste åren, därför att det kommer alltfler kvinnor på chefsposter. 
Hon påpekade, precis som de övriga respondenterna, att det behövs uppmuntran 
för att kvinnor ska ta kliva fram och våga: 
 

…det behövs kvinnliga chefer för att lyfta fram andra kvinnor och det är därför 
jag tror att det kommer hända saker rätt snabbt nu. För nu när det börjar bli 
fler verksamhetschefer så lyfts ju andra kvinnor upp. Därför så håller vi på att 
ändra hela den strukturen så att det avgörande, tror jag, är att det finns andra 
kvinnliga chefer. Så de här första som har varit har berett vägen. Sedan kan det 
ju bero på andra saker, att man är tveksam till att ta på sig chefsuppdrag. Man 
behöver mer av det som jag råkat ut för, att någon säger ”jag tycker att du ska 
ta på dig det här”, jag tror att det är färre kvinnor som själva söker de här 
jobben, men jag tror att det också kommer ändra sig. Men det är annorlunda 
idag än från när jag var ung, de unga som kommer idag kommer att tala om för 
oss precis allt de kan. Jag tror att det över tid har varit ett hinder för kvinnor, 
att man har behövt någon annan som ber en, frågar en, peppar och coachar en 
på ett annat sätt än i den manliga världen. Vi tränades inte från början. 
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Respondenterna har varierande syn på jämställdhet, alla är dock eniga om att 
kvinnor själva har en central roll i hur det ser ut. Kvinnor på ledande positioner 
har ett ansvar att uppmuntra och lyfta fram andra kvinnor.   

Analys enligt den teoretiska modellen doing gender 

Modell inspirerad av Annika Vänje (Vänje A, 2006, sid 99) 

  

Med hjälp av det teoretiska perspektivet doing gender24 för hur kön eller genus 
skapas i en organisation analyserades de genusskapande processer som 
förekom i Landstingets organisation.  Vi analyserade processerna i tur och 
ordning, samt avslutade med en sammanfattande tolkning av hur doing gender 
skapades i Landstinget. Analyserna skedde enligt vår egen tolkning av vad 
processerna i modellen skall innefatta. 

Analys av processen Strukturer 

Landstinget är en formell hierarkisk linjeorganisation. De olika professionerna 
och verksamheterna som finns, skapar också sina egna informella hierarkier. Det 
finns inget som tyder på att genus är en formaliserad del i denna hierarki, enligt 
våra respondenter. Dock förekommer det subtila tecken på motstånd mot 
kvinnor som chefer på vissa positioner. I den lönestruktur som finns är det 
otvetydigt så att kvinnor har sämre lön än männen inom vissa områden, till 
exempel chefsbefattningar och att andelen män ökar ju högre upp i 
linjeorganisationens hierarki man befinner sig i.  
Rekryteringen av chefer sker ofta genom att individer uppmärksammas och 
uppmuntras att söka de tjänster som finns. Detta främjar internrekrytering av 

                                           
24 Det könsteoretiska perspektivet doing gender beskrivs i kapitlet Teoretisk ansats, på sid 18-
19. 

Könsskapande 
processer 

Doing Gender 

Interaktion 
Beteende, 
besluts- 
förmåga, 
relationer 

Symboler 
Värderingar, 
outtalade 
krav och 
kultur 

Individ- 
relatering 
Egna tankar 
och inre 
drivkrafter 

Strukturer 
Karriär, lön, 
kompetens, 
rekrytering 
och hierarki  
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chefer, vilket är vanligt i större organisationer. Specifikationen på cheferna är 
otydlig, respondenterna har klara uppfattningar om vilka personliga egenskaper 
en ledare ska ha, de formella egenskaperna är inte lika tydliga. Det övergripande 
kriteriet som respondenterna anger är en kunskap om verksamhetsområdet. 
Otydligheten kring vilka formella krav som ställs på de högsta cheferna, tolkar 
vi som att Landstinget indirekt godkänner de informella hierarkiernas inflytande 
över chefstillsättningar. Relevant akademisk utbildning står det ofta i annonser 
då Landstinget söker chefer.  

Analys av processen Symboler 

Under förra processen beskrev vi att det finns formella och uttalade krav på hur 
en ledare ska vara. De outtalade kraven, åtminstone ej uttalade av Landstingets 
ledning, är mer svårfångade, men de finns utan tvekan.  Kraven som finns från 
medarbetarna är att det ska vara en läkare och av rätt sort, Ibland antyds det att 
en man är mest önskvärd och med en forskarbakgrund, åtminstone om man ska 
vara högt uppsatt chef i organisationen. Respondenterna uttrycker sig generellt 
mycket försiktigt om de outtalade krav som ställs, men de nämner unisont att det 
finns outtalade krav som kan vara starka hinder för att få legitimitet och 
erkännande som chef. Hindren handlar främst om organisationens outtalade krav 
på kompetens men där finns även synpunkter på om det är en man eller en 
kvinna. Cooper Jacksons (2001) teorier om kvinnors hinder för karriär, bekräftar 
detta fenomen. I många organisationer är mannen norm som ledare och 
egenskaper som förknippas med manlighet anses som de mest framgångsrika.   
Organisationskulturen i präglas av att det är en politiskt styrd organisation. Trots 
detta finns det mycket som sitter i väggarna och inte förändras även om den 
politiska majoriteten byts ut. Den övergripande inriktningen på verksamheten 
kan förändras men vissa grundläggande kännetecken för Landstinget består. Det 
finns ett visst motstånd mot förnyelse och av att lära nytt från sin omvärld. 
Ledningen för Landstinget består just nu av många kvinnor, vilket kan prägla 
rådande kultur tror våra respondenter. Hierarkierna finns som de alltid gjort 
inom sjukvården, organisationen är byggd enligt en hierarkisk modell. Förutom 
den formella hierarkin finns andra hierarkier som professionerna själva skapar. 
Kön tycks dock inte ha någon betydelse i sammanhanget enligt våra 
respondenter. Vår tolkning är att dessa skapade hierarkier upprätthålls och ges 
legitimitet av Landstinget i och med att det är professionen som är innehavare av 
kunskapen. Den exklusiva kunskapen är ett maktmedel som en politiskt styrd 
organisation saknar förmåga att styra.  Vår tolkning av intervjuerna är att det är 
svårt att sätta fingret på vem det egentligen är som bestämmer. 

Analys av processen Interaktion 

Våra respondenter har först och främst relationer med andra chefspersoner eller 
stabspersoner på arbetsplatsen. Det är mestadels okomplicerade relationer där 
kön saknar betydelse, Några av respondenterna nämner att det kan vara lite 
svårare att göra sig förstådd hos kvinnor och att kvinnor tycks ställa högre krav 
på sig själva. Respondenterna är alla kommunikativa och lyhörda chefer, vilket 
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anses som kvinnliga drag. Någon har en ledarstil som är mer traditionellt 
kvinnlig och några har en mer auktoritär ledarstil, som kan påstås vara mer 
manlig enligt normen. Vår tolkning är att respondenterna anpassar sin ledarstil 
till de verksamheter de befinner sig i. Att vara beslutsmässig är ett måste om 
man ska vara en framgångsrik chef . Cooper Jackson (2001) och Appelbaum m 
fl (2002) beskriver att kvinnor kan råka illa ut om de uppvisar traditionella 
ledaregenskaper, enligt normen manliga egenskaper. De kan ses som okvinnliga 
och hårda chefer. Endast en av våra respondenter uppger att hon blivit utsatt för 
sådana epitet. 
The old boys network eller de manliga rummen är mycket diffusa och otydliga. 
Endast en av respondenterna tycker sig ha fog för att det förekommer i 
Landstinget, några har en känsla av att det kan vara så.  

Analys av processen Individrelatering  

Att göra karriär eller att nå högt upp i rådande hierarki, benämner 
respondenterna på ett mycket blygsamt sätt. Alla är tillfredsställda med sina 
positioner, de medger att det har sitt pris, men är villiga att betala det. Alla har 
liknande förklaringar på drivkraften som delvis har tagit dem till de positioner 
de har idag. 
De har ideologiska skäl så som en vilja att förbättra och att utveckla 
verksamheten vilket ska komma patienterna till godo. Någon av respondenterna 
säger att ledarskapet i sig är drivkraften, men flertalet uttrycker det med att de 
får en personlig tillfredsställelse av att kunna påverka. Makt är inget man talar 
om, men det vore konstigt om en chef inte tycker om att bestämma och att 
bestämma är att utöva makt. Makt är ett negativt laddat ord, därför används ord 
som påverka, utveckla eller få andra människor att växa.                                                                     
Drivkraften för våra respondenter är förutom den personliga, delvis ideologiska, 
en inre energi som kräver utmaningar. Trots detta så intygar samtliga kvinnor i 
intervjun att det har behövts någon som uppmuntrat dem att söka chefstjänster. 
Yukl (2006), Weyer (2007) bekräftar detta faktum, kvinnor har generellt sämre 
självförtroende än män och vågar inte lita på sina egna resurser.  
Alla respondenterna betonar hur viktigt det är med stöd och acceptans från 
familjen för det de gör. Chefsjobb är tufft, inte bara att det kräver mycket tid, 
man är också väldigt utsatt som person och måste då ha en trygg bas att hämta 
krafter från. 
Bland våra respondenter finner vi två ytterligheter på skalan manligt respektive 
kvinnligt ledarskap och en flytande skala däremellan. Utan att värdera det ena 
eller det andra tolkar vi det som att respondenterna har anpassat sitt ledarskap 
till den miljö de finns i. Det som kvinnorna har gemensamt är en trygghet i sig 
själva, de är stabila personer som vet vad de vill. 
Att vara kvinna i Landstinget är en fördel på så sätt att det är lättare att förstå 
andra kvinnors förhållanden och lättare att förstå sig på andra kvinnor. Det är 
dock inte lika lätt att bli accepterad på en chefsposition, åtminstone inte av andra 
kvinnor, enligt några av våra respondenter. Män har en självklar auktoritet som 
bekräftas av att mannen är norm som ledare och manlighet innebär dominans 
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och styrka enligt det synsätt flertalet av oss har.  Kvinnorna i vår studie har 
auktoritet, men flera av dem använder den helst inte, utan uttrycker sig försiktigt 
som att det bästa är att diskutera fram lösningar i samförstånd, att alla ska vara 
med på tåget eller att de inte vill peka med hela handen. Vi tolkar det som att de 
kan vara auktoritära då det behövs, men undviker det helst om det går.  
Det nämns att män är mer raka i sin kommunikation och problematiserar mindre 
än kvinnor. Enligt Wahl m fl (2001) förklaras detta av att män som är norm för 
ledaren, förväntas vara tydliga och bestämmande. Förväntas inte kvinnor 
bestämma blir ett indirekt språk följden. Att män och kvinnor talar olika språk 
kan därför vara ett uttryck för en maktrelation i organisationen. Denna 
maktrelation ger mannen företräde till det offentliga ordet.  
Chefskarriären har sitt pris och alla kvinnorna återkommer till ansvar för barnen 
och hemmet. De har löst sin hemsituation på olika sätt, men alla tycks ha 
funderat mycket på detta och uttrycker att det är en förutsättning för att klara 
uppdraget som chef.   Vår tolkning är att kvinnorna lägger en skuld på sig, att 
det är deras ansvar att se till att det fungerar på hemmafronten. Flera av 
respondenterna ifrågasätter varför de arbetar som de gör och konstaterar att de 
har gjort ett aktivt val och valt att betala det pris som det kostar.  
Trots att mycket hänt vad gäller jämställdhet mellan män och kvinnor, både i 
hemmet och i samhället, så är det fortfarande så att det är kvinnan som tar mest 
ansvar i hemmet. Kvinnor prioriterar andra saker än män.                                      
Respondenterna tror att ju fler kvinnor det finns på chefsposter, desto fler 
kvinnor kan lyftas fram, bli synliggjorda och uppmuntrade att ta ledande 
positioner.   
En av respondenterna lyfter en mycket viktig fråga, den om vem som har den 
egentliga makten i Landstinget - den formella ledaren eller professionen?  

Sammanfattande tolkning av hur doing gender skapas i 
Landstinget 

Processerna strukturer, symboler, interaktion och individrelatering samverkar 
och påverkar varandra. Det växer fram en bild av hur genus skapas i Landstinget 
genom människorna som arbetar där, deras handlingar och tankar.  
 
Landstingets formella struktur godkänner oskäliga löneskillnader mellan män 
och kvinnor på vissa chefspositioner, med hänvisning till att de har olika 
grundprofessioner. Lönesättningen av chefer är alltså inte främst grundad på 
uppdraget, utan på professionen.  
Det finns en tydlig symbolik i detta handlande, enligt vår tolkning. Det befäster 
grundläggande lönenivåer och sekundärt hur man värderar olika typer av chefer. 
Enligt vår tolkning uttalar Landstinget sina specifika krav på cheferna, till viss 
del. Professionen har ytterligare krav som innebär att chefen på hög nivå helst 
ska vara läkare, man och disputerad. Tolkningen görs på grundval av de svar vi 
har fått av våra respondenter.  
Symboliken är stark. Chefens legitimitet är knuten till främst profession, men 
också kön. Det främsta tecknet är befintlig statistik som beskriver Landstingets 
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chefsstruktur och lönesättning. Detta skall ses i förhållande till att Landstinget 
till 79,6 procent består av kvinnor, men chefer på högsta hierarkiska nivån är till 
61,5 procent män och innehar de högsta lönerna. 
  
Kvinnornas syn på sin karriär speglar en konstruktion av kvinnlighet i 
mansdominerade organisationer enligt Wahl m fl (2001). Landstinget är inte 
mansdominerad men den högsta hierarkin är fortfarande det.  Kvinnor beskriver 
karriär som en del av sina livsmål och inte som skild från dessa. En sådan 
helhetssyn styr om de ska ta avstånd från karriären eller acceptera 
förutsättningarna. För att bibehålla den positiva synen på karriär skapar 
kvinnorna alternativa definitioner som att karriären innebär utveckling, intresse 
och lärande. Detta står i motsats till den traditionella hierarkiska karriären. Det 
kan tolkas som att det förekommer ett motstånd mot traditionell karriär 
(hierarkisk) för kvinnor i organisationen. Symtomet är kvinnornas alternativa 
definitioner av karriär. Enligt vår tolkning finns en orsak att kvinnorna uttrycker 
sig på det försiktiga sätt som de gör. Landstinget och dess medarbetare formar 
kulturen och individen lär sig hur man kan uttrycka sig och vad som accepteras. 
Vår tolkning blir att det finns ett motstånd mot att kvinnor gör en traditionell och 
medveten karriär i organisationen. Var motståndet finns vet vi inte, det är 
förmodligen omedvetet, och kan finnas hos såväl ledning som andra 
medarbetare.                           
 
Den inre drivkraften hos respondenterna har en ideologisk karaktär, de vill 
ytterst göra vården bättre för patienterna. Detta är ett mycket kvinnligt sätt att 
uttrycka sig och som är typiskt för många som arbetar inom vård och omsorg.                                      
Novarra (1980) beskriver kvinnors arbete som de sex uppgifter som krävs för att 
människosläktet ska överleva och för att livet ska bli uthärdligt. Dessa uppgifter 
är att föda barn, att ge barn och andra familjemedlemmar näring, att hålla med 
kläder, att ta hand om de små, de sjuka, de äldre och de vanföra, att vara 
ansvarig för barnens fostran och att sköta hemmet (ur Alvesson & Billing1999) I 
arbetslivet återfinns kvinnorna på arbetsplatser där de tar hand om barn, sjuka 
och vanföra, de producerar och serverar mat, fostrar barn, sköter hem och andra 
lokaler etc. Dessutom har de huvudansvaret för det egna hemmet och barnen. 
Den historia vi bär på är en förklaring till varför det finns så mycket kvinnor 
inom den offentliga sektorn, av tradition har kvinnor alltid varit omvårdande 
vare sig de har fått lön för det eller inte. 
Respondenterna talar mycket om hur de får planera sin vardag för att det inte ska 
bli konflikter mellan privatliv och yrkesliv. Vi tolkar deras dilemma som ett 
traditionellt kvinnligt dilemma. Kvinnor som gör karriär betalar ett pris. 
Landstinget ställer höga krav på sina chefer, alla har ett uppdrag som skall 
skötas, ingen har reglerad arbetstid.  
Wahl m fl (2001) bekräftar att kvinnor stressas i högre grad av chefskapet än 
män. Organisationens krav på cheferna är en total hänförelse för arbetet. Det 
anses som lojalt och förtroendeingivande då arbetet prioriteras. Detta är en 
accepterad kultur bland chefer.  
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Enligt Kanter (1977) innebär konformiteten bland chefer krav på lojalitet och är 
en del i den homosocialitet som förekommer på chefsnivå. Detta 
överensstämmer med en maskulin kultur och etik där chefen måste kunna arbeta 
dygnet runt och därför inte kan ha huvudansvaret för barn och familj. Vi tolkar 
respondenternas krav på sig själva att de upplever att Landstingets förväntningar 
på sina chefer är naturliga för chefsposterna de innehar. 
   
För att hantera självkänsla och situation som en underordnad kategori i 
organisationen använder kvinnorna enligt Lindgren (Wahl m fl 2001) olika typer 
av strategier. Respondenterna i vår studie använder, enligt vår tolkning, 
könsneutral strategi och positiv strategi. Den könsneutrala strategin innebär att 
verkligen beskrivs på ett könsneutralt sätt, kön är irrelevant. Positiv strategi 
betyder att man väljer att se de personliga fördelarna med att vara kvinna och 
underordnad. Exempel på hur strategierna används är att några av 
respondenterna kan se fördelar med att vara kvinna i Landstinget, de lyfter fram 
specifika ”kvinnliga” egenskaper som prestigelöshet, speciella sätt att 
kommunicera, annat sätt att tänka än vad män har etc. Detta är konstruktioner av 
kvinnlighet som skapas i mansdominerade grupper. 
  
Förekomsten av strategier är tecken på genussystemets styrka i organisationen. 
Om mannen anses vara norm som chef på hög position blir kvinnan avvikare, de 
har en så kallad token-position. Vi har i vår teoretiska utgångspunkt beskrivit 
effekterna av att vara i avvikande position, så som kvinnans heterosociala svar 
på männens homosocialitet. 
Att vara i avvikande position kan yttra sig genom att kvinnan hävdar att kön inte 
spelar någon roll utan det är upp till den enskilda individen att anpassa sig till 
rollen och de krav som ställs. 
Tolkningen av de svar som respondenterna ger oss är att det kan finnas tecken 
på en konformistisk strategi hos de kvinnliga cheferna. Konformistisk strategi är 
en indikator på genussystemets styrka. Tecken är att respondenterna i viss mån 
tar avstånd från andra kvinnor och framhåller sin likhet med majoriteten i 
gruppen chefer. Detta sker på ett omedvetet plan och är ett sätt att anpassa sig 
till rådande situation. Exempel på denna strategi är då respondenterna, vid 
direkta frågor inte tillstår, att det förekommer skillnader mellan män och kvinnor 
på höga ledande positioner.  Eller då de lyfter fram exempel som att kvinnor 
generellt är svårare att leda än män. Det som ytterligare styrker tecken på 
strategier, är att det vid flera tillfällen, beskrivs att det förekommer antydningar 
och subtila tecken på förekomst av en genusordning i organisationen.                                                         
 
Språket är också ett tecken på hur maktrelationen mellan män och kvinnor ser ut 
i en organisation. Finns föreställningen att kvinnor använder ett försiktigt, 
frågande och trevande sätt att uttrycka sig, speglar det kvinnors position i 
relation till män. Några av kvinnorna i vår studie tycker det är svårt att uttrycka 
sig, eller de nämner att andra kvinnor har svårt att göra sig hörda.  
Ledarskapslitteraturen beskriver chefen som person, människa, könlös eller 
man. Det vill säga chefen är en man, ledarskap är manligt och rådande norm. 
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Föreställningar om språkskillnader mellan könen kan vara att kvinnor pratar 
otydligt eller pratar för mycket. De flesta empiriska studier visar att män pratar 
mer än kvinnor. Förklaringen till upplevelsen kan vara att kvinnor jämförs med 
normen kvinnor som det underordnade könet som förväntas vara tyst. Därför 
kan upplevelsen av hur en kvinnlig chef talar vara att det är ett otydligt språk, 
trots att det inte är det (Wahl m fl 2001). Respondenterna nämner även att män 
har lättare att ta för sig och är generellt mindre självkritiska. Dessa påståenden är 
illustrationer för hur man tolkar mannens och kvinnans natur och makt. Kvinnan 
är till sin natur omanlig vilket får meningen att hon är svag både fysiskt och 
mentalt. Vår tolkning är att detta är en spegling av Landstingets symbolik för 
hur män och kvinnor förväntas att uppträda. 

Slutsats  

Våra tolkningar av det som framkommer under processerna har stor 
överensstämmelse med det som redan är bekräftat i litteratur och aktuell 
forskning. 
Vi vill understryka att det mesta av de handlingar som sker är icke medvetna. 
Människorna i Landstinget är formade av det samhälle de lever i, den uppfostran 
de har fått, och den omvärldsbild som presenteras av massmedia. De handlingar, 
eller praktiker, som sker i Landstinget är resultat av föreställningar, 
förväntningar och bilder av verkligheten som människorna i organisationen har. 
Om man vill förändra attityder och förväntningar måste man vara medveten om 
vilka praktiker som framträder då genus skapas i organisationens vardag. 
Vår begränsade studie visar att det är främst praktiker som värderingar av 
kunskap, värderingar av kvinnligt och manligt ledarskap och förutsättningarna 
för att utföra ledarskapet som är väsentliga för skapande av genus i vår 
organisation, Landstinget. 
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Avslutande diskussion 

Inledning  

Dilemmat att vara kvinna och chef är problemområdet som omfattas i denna 
uppsats. Aktuell forskning styrker att det är ett omfattande internationellt 
problem, som till stor del beror på att mannen ses som norm för ledarskap samt 
att kvinnor fortfarande har huvudansvaret för familj och barn. Uppsatsen syfte 
har varit att undersöka kvinnliga chefers upplevelse av möjligheter och hinder 
för att göra karriär inom Landstinget.   För att påvisa att genusskapande 
processer kan vara en möjlighet eller ett hinder för kvinnor att göra karriär har 
den teoretiska modellen doing gender används. Resultatet har inte generat 
några nya vetenskapliga fynd, utan bekräftas av tidigare teorier och 
vetenskapliga resultat. Resultatet som empirin visade kommer att diskuteras i 
detta kapitel, samt återkopplas till den aktuella forskningen. 

Organisationen som möjlighet eller hinder för kvinnors karriärer 

Vi tolkade att i den organisation som vi har undersökt, är det främst värderingar 
av kunskap, värderingar av kvinnligt och manligt ledarskap och 
förutsättningarna för att utföra ledarskapet som tycks vara dominerande 
praktiker väsentliga för skapande av genus. De antydningar vi såg i vårt resultat 
får stöd i Vänjes (2006) avhandling som visar att de informella praktikerna har 
stor betydelse för hur maktstrukturen byggs och lever i organisationen. Vänjes 
studie är utförd i en mansdominerad industri och visar att praktiker som 
informella nätverk, lokala nätverk, lokala värderingar av kunskap och ledarskap 
är viktiga då genus konstrueras i organisationen. 
Respondenterna bestod av en relativt homogen grupp individer med varierande 
bakgrund. Gemensamma nämnare för respondenterna var att de upplevdes som 
trygga personer med en stark självkänsla och en inre drivkraft och energi, 
beskriven som en lust att förändra eller påverka. De omgavs av stabila och goda 
sociala relationer och deras familjer var stödjande.  Samtliga respondenter hade 
någon gång under sin karriär identifierats för sina goda ledaregenskaper och de 
hade också identifierats av andra chefer som potentiella ledare. 
Ledarskapsstrategin de använde, var enligt vår tolkning anpassad till den kontext 
de verkade i.    
För att lyckas i ett ledarskap krävs vissa personliga egenskaper25 och det krävs 
även att egenskaperna identifieras av någon i organisationen. Egenskaper som 
att vara drivande, rak och tydlig kunde appliceras på de intervjuade kvinnorna 
och beskrivs som grundläggande för ett framgångsrikt ledarskap. Tydligt är 
också att det måste finnas någon ytterligare komponent som gör det möjligt för 

                                           
25 I en studie utförd av Foti m fl (2006) följdes potentiella ledare under en nio månaders 
period. Studien visade samma resultat som tidigare studier visat gällande personliga 
egenskaper. Egenskaper som identifierades var hög intelligens, hög dominans, god 
prestationsförmåga samt självkontroll. Dessa egenskaper bidrog till ledarens utveckling av sig 
själv med ett effektivt ledarskap som resultat.   
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kvinnor att avancera i karriären. Kerstin Sahlin-Andersson (1997) utvecklar 
temat om att gränser och relationer i sjukvården har förändrats. Sjukvård är en 
stark hierarkisk organisation med tydliga kulturer och mönster som drivs av 
starka professionskrafter. Det omfattar även könsaspekten, då hierarkierna 
traditionellt har byggt på läkaren som man och undersköterskan som kvinna. 
Den kvinnodominerade sjukvården består idag av välutbildade kvinnor som tar 
för sig och vill utvecklas. Följden blir att kvinnor också vill vara med och 
påverka och tar sig till ledande befattningar. Kvinnor vill bedriva ledarskap och 
ta sig in på arenor där de kan få utlopp för sina behov. Ett möjligt hinder skulle 
kunna vara den traditionella hierarki som råder och det faktum att män väljer 
chefer som liknar dem själva. Teorier om homosocialitet bekräftar det, men det 
kan även appliceras på oss alla, vare sig vi är män eller kvinnor. Oavsett kön och 
profession väljer vi alla gärna en ledare som vi kan identifiera oss med. 
Kvinnliga identiteter kontra manliga verkar vara en del av hindren för 
avancemang. Tillspetsat kan Sahlin Anderssons26  resonemang, som bygger på 
bland annat Fergusons & Gergens forskningsresultat, peka på samhällets 
konservering och tendens att betrakta mannen som autonom, självständigt 
tänkande och handlingskraftig medan kvinnan betraktas som en del av 
kollektivet.     
Flera forskare beskriver rum där kvinnor inte har tillträde27. Rummen som 
beskrivs kan vara inofficiella möten, den välkända bastun eller helt enkelt rum 
där diskussioner förs utan ett medvetet syfta att utesluta någon. När dessa rum 
som av tradition har varit avsedda för män eller vissa professioner förekommer 
så utgör de ett hinder för kvinnor att utvecklas. Kvinnor blir inte sedda och 
uppmärksammade trots att de kanske är både driftiga och kompetenta. Regins m 
fl samt Tharenou m fl forskningsresultat tyder på att bristen på möjlighet och 
insyn i positioner och forum kan vara hinder för att facilitera karriärutveckling 
(Yukl 2006 s.428). Kvinnorna vi har intervjuat beskriver själva att de har blivit 
identifierade av någon i organisationen och uppmanats att söka ledande 
chefsbefattningar.   

Kunskapsorganisationen 

Landstinget beskriver sig som en kunskapsorganisation och kunskap värderas 
också högst enligt lönekartläggningen28 . Enligt Appelbaum m fl (2002) måste 
ledare på de höga chefsposterna både vara ledare och ses av andra som en 
ledare. Det fanns starka krav från professionen att ledaren på hög hierarkisk nivå 
skulle ha specifik kunskap (läkareutbildad) och helst ha forskarmeriter 
(disputerad).  Då Landstinget ställer de formella kraven beskriver man vanligen 
att meriten ska vara en adekvat högskoleutbildning. Några av våra respondenter 
har mött skepsis därför att de inte hade uppfyllt dessa outtalade krav. Empirin 

                                           
26 ibid 
27 De manliga rummen som inkluderar ”the old boys network”, utesluter kvinnor och är en 
faktor till glastaket beskrivs av ett flertal forskare som Appelbaum m fl 2002, Vänje, 2006, 
Cooper Jackson ,2001, Yukl, 2006 
28 Källa: www.lio.se/Lönekartläggning Landstinget i Östergötland 
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antyder också att kvinnligt genus har setts som en negativ faktor. Kunskap 
värderas högt av Landstinget men det är otydligt vad som avses med kunskap. 
Ledarskap kräver en specifik kunskap vilken inte är densamma som utbildning 
till läkare, eller någon annan profession, eller en kunskap som är bunden till ett 
specifikt kön. Landstinget väljer att värdera ledarskapet genom lönesättningen 
efter profession, vilket är en markering som visar full samstämmighet med 
professionens outtalade krav. En formellt utsedd ledare som saknar 
professionens legitimitet, kan inte utföra sitt uppdrag. Empirin antyder diffusa 
moln där man kan ana konturerna från the ”old boys network” . Det är svårt att 
precisera en förekomst, det vi anar är att det finns något ogreppbart som ändå 
har en stor makt över beslut som fattas i Landstinget. Några av respondenterna 
talade om att det finns en kultur, som inte så gärna tillåter nytänkande, och det 
framkommer att på vissa håll finns inte den egentliga makten hos den formelle 
ledaren. En kunskapsintensiv organisation består av många krafter som vill 
verka. Att verka och styra genom någon som känner till förhållanden, spelregler 
och hierarkiernas betydelse är lättare än att välja en ny ledare som blickar in 
med nya kritiska ögon och ifrågasätter förehavanden och förhållanden. Med 
andra ord skulle man kunna ana att det är lättare att välja något man känner igen 
än något nytt oförutsägbart.                                

Värderingar av kvinnligt och manligt ledarskap 

Appelbaum m fl (2002) visar att det bästa är en kombination av kvinnliga och 
manliga egenskaper hos den som är ledare oavsett kön. Respondenterna har 
olika sätt att leda, men flera av dem uppger att det är svårare att leda kvinnor än 
män. Fogelberg (2005) beskriver kvinnors uppfattning om mannen som det 
överlägsna könet, som ett hinder för den rådande könsordningen. 
Kvinnodominerade organisationer favoriserar män och höjer deras status (Hultin 
2001). Detta kan vara ett skäl till att kvinnor har svårt att acceptera andra 
kvinnor som auktoriteter. Teorier om homosocialitet förklarar också varför 
kvinnor och män kommunicerar på olika sätt (Lindgren 1996). Enligt Hirdman 
(1988) kan män kan lättare skilja på sak och person, kvinnor är mer personliga. 
Olikheterna beror på hur vi fostras, via uppväxt och sociala relationer och 
manifesteras i det rådande genussystemet. En mera invecklad tanke är kvinnors 
egen syn på manligt och kvinnligt som ibland återspeglas i organisationer. 
Kvinnor hänvisar ofta till manligt förhållningssätt som det avundsvärda och 
kloka och nedvärderar det kvinnliga. Kanske är det så att kvinnor bidrar till 
konservera den rådande könsordningen genom att se mannen som norm. Tanken 
får stöd i resultatet från Hultins (2001) avhandling som påvisat att det minsta 
hindret för kvinnors karriärer återfinns i mansdominerade organisationer och i 
kvinnodominerade organisationer gör männen karriär – genom att de lyfts fram 
av kvinnor och andra män.  
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Sociala förväntningar som möjlighet eller hinder att utöva 
ledarskap 

Forskning om de barriärer som omfattas av begreppet ”glastak”,29 beskriver 
hinder som högre krav på kvinnors prestationer, brist på uppmuntran, familj och 
socialt ansvar, brist på stöd i ledning för att skapa samma förutsättningar för 
kvinnor som för män, mäns intentioner att bevaka högre poster till dem själva, 
kvinnors och mäns egna förväntningar på sig själva utifrån genus (Yukl 2006; 
Weyer 2006 2007; Cooper Jackson 2001). Hindren har upplevts av våra 
respondenter, som också beskriver sina egna lösningar på dem. Ansvaret för 
barn och familj, inkluderat gamla föräldrar, ingick i respondenternas roller. De 
beskrev också kvinnors högre krav på sig själva vilket hindrade dem att gå 
vidare i karriären, såvida de inte uppmuntrades specifikt. Respondenterna 
beskrev sina egna aktiva val och ställningstaganden samt att de var beroende av 
förstående familjer. Landstinget ställer mycket höga krav på sina chefer, oavsett 
kön. Samhället är inte jämställt i Sverige och kvinnor har fortfarande det största 
ansvaret för hemmet och familjen. Kvinnor kombinerar betalt arbete med vård 
av barn och hem. Männen kombinerar det betalda arbetet med ekonomisk, 
politisk och facklig makt30. Landstingets krav på till exempel orimliga 
arbetstider blir då ett hinder för många kvinnor att ta ett chefsuppdrag. Kjeldahl 
m fl (2005) visar tyvärr att tidigare politiska insatser som har gjorts för att 
främja jämlikhet, tyvärr fått motsatt effekt. Frågan är om genussystemet är så 
starkt grundat i vår kultur och i vårt samhälle att det inte går att påverka? 
Sverige har fortfarande en könssegregerad gymnasie- och högskola samt 
arbetsmarknad. Löneskillnader där kvinnodominerade yrken värderas lägre än 
mansdominerade, består och män har högre lön än kvinnor i de flesta yrken31 . 
Några av kvinnorna i vår studie hade valt att anlita hjälp med hemmet och 
barnen, några hade bytt den traditionella rollen med sina män. Det krävs mod att 
förändra traditioner och könsbundna förväntningar och är inte alltid självklart. 
Den sociala konstruktionen som råder i Sverige och den traditionella synen på 
kvinnan utgör förmodligen en del av de osynliga hinder som finns för kvinnor 
att göra karriär   

Vilka förhoppningar ger framtiden? 

Våra respondenter hoppades på att fler kvinnliga förebilder som ledare kan 
stimulera andra kvinnor att göra karriär. Forskningen är tyvärr inte lika positiv. 
SOU 2003:16 visar att organisationer är mycket svåra att förändra. Unga 
människor som vill kombinera karriär och familjeliv tvingas lämna 
organisationer. Kvinnor upptäcker att det finns hinder för karriären i 
organisationen och yngre chefer rättar sig snabbt efter de rådande normerna. Vi 
är alla, kvinnor såväl som män, delaktiga i de genusskapande processer som sker 

                                           
29 Glastaket som begrepp beskrivs i kapitel Tidigare forskning sida 12 
30 Källa:SCB (2004) På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet. Enheten för 
demografisk analys och jämställdhet 
31 ibid 
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i vardagen och i Landstinget. Acker (1992) tror att man kan förändra 
genusordningen i organisationer genom att synliggöra de genusskapande 
processer som pågår. Denna uppsats är ett försök att synliggöra de processer 
som förekommer inom Landstinget. Kunskapen och medvetandet om att de 
finns kan möjliggöra en förändring.  Kvande (2007) vill mena att doing gender i 
organisationer ger oss möjligheter att se att förändringar kan ske över tid och i 
olika kontext och att begreppen man/kvinna respektive manligt och kvinnligt är 
föränderligt. Hon anser att vi ska se genus som aktiva verb och inte som 
adjektiv. Doing gender sker i vardagliga aktiviteter mellan människor i 
organisationer. 
Med detta tankesätt är vi alla aktiva aktörer i den genusskapande vardagen, 
verkligheten kommer att te sig så som vi själva uppfattar den och i den riktning 
vi driver den. 
 Respondenterna i denna studie hade alla passerat mellanchefsnivå, kanske hade 
de ”det extra” som gör att de per definition passerat det osynliga glastaket? Vad 
detta extra är vet vi inte, vi kan bara fundera på om det är kombination av en 
stark egen drivkraft, ett stöd från omgivningen och någon som uppmuntrar och 
lyfter fram kvinnorna. Det kan också vara så att de kvinnor som är 
framgångsrika i sin karriär, fokuserar på de aktiva verben (vad som görs) istället 
för på adjektiven (hur man är). Eller som en av respondenterna säger, att då det 
ska fattas beslut spelar det ingen roll hur man ser ut. 
 
Många intressanta frågeställningar har vuxit fram under arbetets gång och 
lämnar kvar lika många obesvarade frågor. Inför framtiden och den 
genusskapande organisationens struktur vore det av intresse att utföra studier 
genom att vrida fokus från könets betydelse till professionens, för att undersöka 
dess betydelse avseende möjligheter eller hinder att avancera till ledande 
positioner inom offentlig sektor. 

Metodkritisk diskussion 

Uppsatsen syfte har varit att granska kvinnliga chefers uppfattning av 
möjligheter och hinder i karriären. För ändamålet har valet fallit på kvalitativ 
intervju med en hermeneutisk abduktiv ansats. Valet av metod grundar sig på 
viljan och nyfikenheten hos oss att försöka förstå och beskriva den komplexa 
och av människorna styrda verklighet vi lever i. Eliasson (i Starrin & Svensson 
2006 s.142) beskriver en forskningsprocess där ambitionen är att börja så öppet 
och föga teoristyrt som möjligt. I vårt fall fanns redan empirin och förförståelsen 
närvarande och påverkade oss. Vår förförståelse kan hjälpa oss att klarlägga 
områden i kvinnlig chefskontexten men kan också bidra till att hindra oss från 
att vara klarsynta och objektiva. Malterud (1998) menar att våra egna bilder och 
föreställningar inte är en brist men som forskare måste man vara medveten och 
lämna utrymme för ifrågasättande, reflektion och oväntade slutsatser.  Vår 
förförståelse i egenskap av att vara kvinna och det faktum att vi genom årens 
lopp har upplevt olika hinder för kvinnor att avancera i hierarkin samt vårt 
iakttagande av genusskapande processer kan till del grumla vår objektivitet och 
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påverka tolkningar och resultat. Det finns också en inte helt obetydlig risk med 
vår förförståelse att förbise något som någon med nya ögon hade kunnat 
upptäcka. Vi har varit medvetna om betydelsen av vår förförståelse och den 
inverkan den har på arbetet. Under arbetets gång har vi ofta återkommit till vår 
förförståelse och fått omvärdera och omstrukturera respondenternas svar för att 
hålla dem rena från våra egna tolkningar. I analys och resultatdelen har vi 
försökt att komma ifrån problemet genom att tydligt avgränsa respondents svar 
från våra egna tolkningar. Avsnittets omfattning kan upplevas som stort och en 
smula tidskrävande att läsa men syftar till att synliggöra våra frågeställningar 
och respondenternas svar. 

För att försöka fånga kvinnliga chefers upplevelse av de möjligheter och hinder i 
organisationen som skulle kunna finnas för att avancera i karriären föll urvalet 
på sex kvinnliga chefer som per definition hade krossat glastaket. 
Urvalsprocessen är spartanskt beskriven med syftet att inte röja respondenternas 
identiteter. Det kan upplevas som en svaghet men är ett medvetet val från vår 
sida då vårt intresse var att undersöka högt uppsatta kvinnliga chefers 
upplevelse. Vilket kändes mera angelägen och av vikt än att riskera en väl 
beskriven urvalsprocess med stor risk för identifiering av respondenterna. 

 Vår reflektion är att det hade varit intressant att intervjua kvinnor från olika 
chefsnivåer för att få en bredare bild av den genusskapande processen som 
påverkar kvinnors karriärmöjligheter.  

Studien inkluderar endast kvinnor och det är också en svaghet.  Endast kvinnors 
upplevelser tolkas och intresset för mäns upplevelse om kvinnors möjligheter 
och hinder för att göra karriär kommer i skymundan. Eliasson(Starrin & 
Svensson 2006) hänvisar till att många kvalitativa studiers fokus ligger på att 
synliggöra kvinnors erfarenhetsvärld i kvalitativ metod medan mäns ligger i det 
kvantitativa området och därför lätt tappas bort i kvinnodominerad forskning. 
Det låga antalet respondenter i studien är också en svaghet, vilket i sin tur kan 
bidra till ett tunnare resultat som blir svårare att tolka och förstå. Det är dock 
inte säkert att fler respondenter hade gett mer mättnad i resultatet. Syftet med 
studien har inte varit att kunna generalisera utan att kunna få en bild av 
respondenterna livsvärld och upplevelser 

Under konstruktionen av intervjuguiden valde vi fyra centrala teman samt 
bakgrundsfrågorna som vi uppfattade som relevanta för våra frågeställningar. 
Det kändes under intervjuerna som det fanns mera att hämta som rörde just de 
möjligheter och hinder vi trodde fanns för kvinnor att avancera i organisationen 
men frågornas utformning ledde endast delvis mot de svar vi med vår 
förförståelse trodde fanns. Vår förförståelse baserades på vår egen chefsnivå och 
de hinder vi träffat på och det fanns hos oss en tro att motsvarande hinder fanns 
på alla chefsposter som innehas av kvinnor. Vår reflektion är att det kunde ha 
varit av nytta att utföra en pilotintervju för att testa intervjuguiden för att på så 
vis få en fingervisning om i vilken riktning svaren pekade.  Det finns en 
kvarvarande känsla hos oss att resultatet kunde ha sett annorlunda ut om några 
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om vi hade intervjuat kvinnor på en lägre chefsnivå i en liknande organisation. 
Etiskt dilemma angående risk för bristande konfidentialitet, gjorde att vi fick 
radera vissa citat samt presentera resultatet på ett sätt som inte skulle kunna 
avslöja våra respondenters identitet. Vi vägde detta mot det minskade 
vetenskapliga värdet, och fattade beslutet att det var prioriterat att skydda 
respondenternas identitet. Detta kan ha påverkat resultatet till viss del. Vårt val 
av kvalitativ metod med hermeneutisk tolkningsansats bör leda till nya 
upptäckter som utmanar forskarens förförståelse och det blev också delvis 
effekten i de resultat vi fick fram. 

Intervjuerna gemomfördes av oss båda närvarande. För oss var detta positivt då 
vi kunde tolka och diskutera olika nyanser utifrån själva intervjun och det 
transkriberade materialet. Hos respondenterna fanns det i och med två 
intervjuare närvarande risk för en känsla av underlägsenhet detta försökte vi 
förhindra genom att nogsamt förklara varför vi var närvarande båda två och vi 
upplevde att det godtogs av respondenterna. Intervjuer kräver mycket erfarenhet 
och vi upplever att en noga strukturerad intervjuguide gav oss stöd under 
intervjuprocessen. Den semistrukturerade intervjuguiden gav oss också 
möjlighet att uppnå viktiga kvalitetskriterier som innebördsrikedom och struktur 
för att nå god tillförlitlighet. Att vara två vid intervjutillfället gav oss fördelar att 
ge varandra stöd under intervjun och utnyttja tankesättet med den hermeneutiska 
cirkeln och kunna ställa följdfrågor utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
På grund av tidsbrist transkriberades intervjuerna av en tredje person. Det kan 
upplevas som en brist då transkriberingsarbetet i sig ger en fördjupad bild av 
respondenternas upplevelser och svar. Bristen har vi försökt att överbrygga 
genom att båda vara med på intervjuerna och nogsamt vid upprepade tillfällen 
läsa igenom det transkriberade materialet. 

Validitet är ett centralt tema för att säkerställa kvaliteten på forskningsresultatet 
(Malterud 1998). Genom att belysa och ifråga sätta vår problemformulering har 
vi ställt oss frågan om och om igen vad det är vi vill veta. Resultatet från vår C-
uppsats(Algebrant & Lehrman 2007) har legat som grund till våra nya 
frågeställningar. Avgränsningen har varit ett problem men har successivt 
minskat när empirin har sammanflätats med resultaten från intervjuerna. Urvalet 
av respondenter har vi försökt att fånga på ett representativt sätt, utifrån vårt 
problemområde. Datainsamlingen och analysen av empirin har inspirerats av en 
modell utifrån Vänje (2006). Den utmynnade i ett resultat som tydde på att 
respondenterna hade relativt sett liknande uppfattning om de processer som 
möjliggjorde eller hindrade kvinnor från att avancera i organisationer. Att svaren 
var någorlunda homogena tolkade vi som att datainsamlingsmodellen var av god 
kvalitet och gav reproducerbara svar utifrån frågeställningarna. Det kan tyckas 
som om det presenterade intervjumaterialet var mycket detaljerat men avsikten 
har varit att öka analysens tillförlitlighet i enhetlighet med Malteruds32 
uppfattning om pålitlighet av intervjumaterialet. Under resans gång har vi 

                                           
32 Källa:Malterud 1998 sida,27. ”Analysens tillförlitlighet blir låg, om den bygger på ett 
material, där vi måste gissa oss till vad som sades under intervjun” 
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noggrant presenterat arbetets framskridande och de teorier som har legat till 
grund för vårt arbete för att bjuda läsaren insyn. Enligt Malterud33 är det ett 
grundläggande arbetssätt i den kvalitativa forskningsprocessen för att säkerställa 
tillförlitligheten. Genom att erbjuda läsarna en uppsats med en förhoppningsvis 
hög grad av transparens hoppas vi visa våra avsikter öppet och ge en möjlighet 
att följa med på vår forskningsresa med öppet kritiskt reflekterande sinne.      

 

                                           
33 Källa:Malterud 1998 sida 27. ”Därför är forskarens viktigaste medel att höja 
tillförlitligheten, att göra läsaren till en väl informera följeslagare som ges insikt i de 
förutsättningar under vilka resultatet har utvecklats” 
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Linköpings universitet 
Institutionen för 
Beteendevetenskap 
Avdelningen för sociologi 
Ledning av hälso- och 
välfärdsorganisationer 4, 
avancerad nivå 15 hp 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Institutionen för beteendevetenskap 
Avd. för sociologi 
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 4 
Uppsats, 15 poäng 
Termin 4 
 
 
Linköping 23/1 2008 
 
Hej! 
 
Vi - Susanne Lehrman Rehabchef, Ortopedkliniken och Marita Algebrant, Verksamhetschef, 
Rehabgruppen Medicin -studerar nu vårt fjärde år på kursen ”Ledning av Hälso- och 
välfärdsorganisationer. 
Denna termin ska vi skriva vår D-uppsats. Vår uppsats är en kvalitativ studie och vi avser att 
undersöka hur kvinnliga chefer inom Landstinget i Östergötland upplever att vara en minoritet 
bland män. 
Vi avser att intervjua 6 kvinnor i höga chefspositioner. Intervjuerna utförs av Susanne och 
Marita och spelas in på band. Varje intervju beräknas ta maximalt 1,5 timme. 
Ert deltagande i undersökningen bygger helt på frivillighet och Ni kan avbryta Er medverkan 
när Ni så önskar. Vi kommer att ge Er möjlighet att ta del av vårt arbete, innan vi lämnar det 
för tryck. Er identitet eller Ert namn kommer inte att uppges i rapporten. Uppgifterna som 
samlas in kommer endast att användas för undersökningsändamålet. 
Vi arbetar utifrån Vetenskapsrådets etiska rekommendationer som finns att läsa på www.vr.se 
Vår tidsplan ser ut så att vi önskar genomföra intervjuerna v 6, senast vecka 10. 
Har ni ytterligare frågor går det bra att kontakta Marita eller Susanne. Det går även bra att 
kontakta vår handledare Maria Bennich. 
 
Med vänlig hälsning Marita Algebrant och Susanne Lehrman 
 
Marita Algebrant   Susanne Lehrman 
marita.algebrant@lio.se   susanne.lehrman@lio.se 
Tel 013 – 22 40 80, 0704-473030  Tel 013 – 22 41 62, 0730-239620
  
     
Maria Bennich 
maria.bennich@liu.se 
Tel 013- 28 44 03 
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Bilaga II: Intervjuguide 

Intervjuguide 
Baseras på bakgrundsfrågor samt fyra teman (Interaktion, symboler, 
individ-relatering och strukturer) baserade på A. Vänjes modell för 
förändring sid 59 
(Gunnarsson 2003 och Andersson 2003) 
 
 
Bakgrundsfrågor 
Antal anställningsår inom Landstinget? 
Utbildningsbakgrund grund- och vidareutbildning 
Ålder 

Familjesituation 

Intressen 

Nuvarande befattning, hur länge? 

Innehåll 
Ansvar 
Befogenheter 
Medarbetare 
Hur har man fått befattningen? 
 
Interaktion 
(Hur aktörer i en organisation samspelar med formella och informella strukturer, 
tex. informella möten. Var kvinnliga/manliga chefer finns placerade t ex.) 
 
Relationer uppåt och neråt (befattningar, kön, deltagande i grupper av olika 
slag) 
Finns ett manligt rum där kvinnor inte har tillträde? 
Blir du bemött på olika sätt av kvinnor respektive män i ditt yrke? 
Blir du bemött på olika sätt av män respektive kvinnor som finns ”under” dig i 
hierarkin? 
Fattas beslut på de arenor som är formella tex i ledningsgrupper? 
Finns formella och informella nätverk? 
Kan ojuste bemötande förekomma? 
 
Symboler 
( Bilder, värderingar som företaget förmedlar genom text och handling tex 
”kvinnliga läkare ” ) 

Upplever du att det förekommer hierarkier i din omvärld? 

Vilken möteskultur råder? Spelar kön någon roll? 
Finns särskilda klädkoder? 
Vad tycker du kännetecknar Landstinget? 
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Vilka förväntningar har Landstinget på dig? 
 
Individ-relatering 
(Hur individen relaterar till yrket, företaget, arbetsuppgifter, formella eller 
informella aktiviteter. Hur kvinnor relaterar till karriärmöjligheter) 
 

Vad är karriär? 

Hur ska en chef vara?  
Är det skillnad på manliga och kvinnliga chefers egenskaper? 
Har du råkat ut för hinder i din karriär? 
Vilka möjligheter har du upptäckt? 
Förebilder? 
Saknar du det professionella yrket som du är utbildad till? Har professionen 
någon betydelse i ditt ledarskap? 
Varför tror du det är få kvinnor som innehar höga chefspositioner i 
Landstinget? 
Vilka kompetenser och/eller egenskaper innehar du som gör att du blir trovärdig 
i din position? 

Använder du någon speciell ledarstrategi? 
Vilka förväntningar har du på dig själv rent yrkesmässigt? 
Vilka förväntningar har du på arbetsinnehållet? 
Vilka förväntningar har din familj barn, man sambo – på dig? 
Händer det att du kommer i konflikt gällande prioritering yrkesliv/privatliv? 
 
 
Strukturer 
(Formaliserade aktiviteter tex karriärvägar och lönesättning) 
 
Vilken kompetens krävs för din befattning? Formell, informell – egenskaper 
Egna funderingar kring jämställdhet och betydelsen av kön? 
Vilken är din förklaring till vad som krävs för att nå en chefsposition? 
För- och nackdelar med att vara kvinna i Landstinget? 
 

 

 


