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Arbetet med den här uppsatsen har tidvis varit ganska långsamt och mödosamt. Gott om 
tid är en bristvara och gott om tid behöver man för att kunna skriva en D-uppsats, det kan 
jag konstatera nu. Men det har ändå varit roligt och mycket lärorikt.  
 
Först och främst vill jag rikta ett stort och innerligt tack till mina intervjupersoner. Det är 
ni som gjort denna undersökning möjlig. Jag tycker det har varit roligt och intressant att 
få en inblick i hur ni har det på era arbeten och ni var allihop så trevliga och roliga att 
prata med. Jag har inte bara fått se hur ni har det utan har även lärt mig nya saker om era 
olika branscher. Hoppas att ni också kan få något ut av den här uppsatsen. 
 
Seminarierna under ledning av professor Per-Olof Olofsson där även Ove Svensson och 
Agneta Hansson samt mina vänner deltagarna i D-kursen varit med har varit väldigt 
roliga och givande. Tack alla för att ni har kommit med förslag och infall som hjälpt mig 
i mitt arbete. Ett särskilt tack till Bo som hjälpte mig med den Intelligensbefriade 
Tekniken. Stort tack även till min handledare Agneta Hansson. 
 
 
Susanne Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ABSTRAKT 
 
Syftet med den här uppsatsen är att se hur olika kvinnors karriärvägar kan se ut. Att se 
vad det är som gör det möjligt att trotsa kulturella och strukturella hinder på vägen fram i 
karriären. Genom kvalitativa intervjuer med fem kvinnor på högre chefsposter (Vd eller 
liknande) vill jag få fram en förståelse för hur deras karriärer varit möjliga. 
 
De teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen är dels feministiska förklaringsteorier om 
varför män och kvinnor inte behandlas lika i arbetslivet och dels de sociologiska 
begreppen självbild och roll. Självbild och roll använder jag för att förklara skillnaden 
mellan struktur/kultur och det handlingsutrymme som en individ har i arbetslivet. Med 
handlingsutrymme menas de val man kan göra och vilka strategier som man kan använda 
sig av för att komma framåt i karriären.  
 
Intervjupersonerna är alla starka individer som tycker att ett arbete ska vara roligt, 
utvecklande och utmanande. När de inte längre uppfattar arbetet så söker de sig vidare till 
nya jobb. Deras framgångsfaktorer kan sammanfattas i självbild, inställning till roll och 
upplyft av patriarkatet. Deras självbilder är oerhört positiva och har hjälpt dem i 
karriären, deras inställning till rollen som ledare är utforskande och den gör att de lätt kan 
söka sig vidare till nya jobb när de så vill. De har även blivit hjälpta fram i karriären av 
andra personer. Kvinnorna som jag har intervjuat är med Zugmunt Baumans ord turister. 
Rollturister är personer som känner sig fria att röra på sig när de vill och de kan med 
lätthet hoppa mellan olika roller.  
 
 
 
Nyckelord: karriärvägar, kvinnor, självbild, roll, handlingsutrymme – val och strategier 
 
 
 
 
 
 



                                  ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis is to explore what career paths for women can look like. I also 
want to see how it is possible for women to go around cultural and structural obstacles 
which can be in their way of career success. I have interviewed five women in top 
positions in their organisations. In doing so I have used a qualitative approach which has 
enabled me to generate an understanding for how it can be possible for women to succeed 
in their careers. The theories used in this thesis are mainly feministic explanatory theories 
on women and careers (based on the dimensions of culture, structure and action) and the 
sociological concepts of self image and role.  
 
The women I have interviewed are all very strong individuals who like a job to be fun, 
developing and challenging. They state that when they no longer feel that their jobs give 
them what they want, they feel free to go on to search for another position. Their images 
of themselves are very positive and have been a great help in making their careers 
possible. Their attitude towards their roles as leaders can be said to be exploring. This 
exploring role they take on help them in their search for new jobs and positions. They 
have also received help from other people in their careers. The success the women have 
experienced in their careers can be summed up in the following factors: self image, 
attitude towards role and support from the patriarchy. They are, as Zugmunt Bauman puts 
it, tourists. A role tourist is a person who feels free to move and jump between different 
roles whenever he or she desires to.   
 
 
Keywords: career paths, women, self image, role, action dimension – choice and 
strategies. 
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1. INLEDNING 
 
Bakgrunden till min undersökning är att kvinnor i Sverige utifrån sett är jämställda med 
männen i arbetslivet. Vi har sedan 1970-talet en utbyggd offentlig barnomsorg och en 
föräldraförsäkring som gäller för både män och kvinnor. Detta har gjort det möjligt för 
kvinnor att förvärvsarbeta och att inte behöva säga upp sig från sin anställning om de vill 
vara hemma längre än ett par månader när de har fått barn. I december 2005 var 75,4 % 
av kvinnorna i arbete och av männen var 80,3 % i arbete (www.scb.se). Men trots att 
kvinnor förvärvsarbetar i lika hög grad som män ser deras arbetsmarknad inte likadan ut. 
I denna uppsats utgår jag ifrån en undran om hur det kommer sig att det är så på 
arbetsmarknaden.  
 
Det finns en horisontell och en vertikal uppdelning i yrkeslivet mellan kvinnor och män. 
Den horisontella innebär att kvinnor och män söker sig till olika yrkesområden. Flest 
kvinnor återfinns inom hälso- och sjukvård och lägst antal kvinnor finns inom 
byggindustrin (Göransson 2004). Anledningen till att så många kvinnor arbetar inom 
offentlig sektor med vård och omsorg anses vara den kraftiga utbyggnaden av offentlig 
verksamhet på 1960- och -70-talet då chansen för många kvinnor att komma ut i 
arbetslivet var att börja arbeta inom denna sektor och där verkar de ha blivit kvar 
(Fagerfjäll 2003: 46f). 
 
Den vertikala uppdelningen visar att flest kvinnor återfinns på poster där de inte har lika 
stor makt och inte heller lika stort inflytande som männen (Göransson 2004). Ju närmare 
direktörs- och styrelseordförandeposterna desto färre kvinnor Det finns alltså färre 
kvinnliga toppchefer än manliga och det gäller både inom kvinnodominerade yrken, som 
t.ex. vård och omsorg och inom näringslivet. Med toppchef menar jag högre chefsposter 
som t.ex. Verkställande direktör (VD). Framför allt det privata näringslivet utmärker sig 
med en låg nivå av kvinnliga chefsposter överlag och ju högre upp i hierarkin desto färre 
kvinnor. Ser man till olika branscher så är kvinnliga chefer mest representerade inom 
bank, handel, försäkrings- och finansverksamheter. Medan minst antal kvinnliga chefer 
återfinns inom tillverkningsföretag. Andelen kvinnor inom statliga, kommunala och 
kooperativa verksamheter ligger också högre än inom näringslivet (Göransson 2004).  
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Tabell 1. Andel kvinnor bland toppchefer år 2001 inom vissa branscher i Sverige visat i 
procent.  
(Källa: Göransson 2004: 10) 
 
En anledning som ofta påpekas till det låga antalet kvinnliga chefer är att många kvinnor 
arbetar inom vård- och omsorgssektorn där många arbeten är på deltid och dessutom finns 
det få eller inga befordringsmöjligheter inom dessa yrken (Fagerfjäll 2003: 46f). 
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Varför skulle det vara viktigt med fler kvinnliga chefer? De argument som förts fram är 
bland annat att det ska vara rättvist. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att välja 
jobb och yrke. Ett annat argument är att kvinnor och män har olika bidrag att komma med 
och då menar man att kvinnors erfarenheter och värderingar leder till en ökad bredd i 
beslutsunderlagen i företagen. Resursargumentet påpekar att kvinnornas begåvning bör 
utnyttjas och det är det här argumentet som har mest stöd i näringslivet. Ett fjärde 
argument är ett demografiskt argument som visar på att generationskullarna minskar i 
antal och att när det kommer att finnas färre människor att välja på till varje tjänst kan 
inte kvinnorna utesluts (Göransson 2004: 26-30).  
 
Det finns enormt mycket litteratur som beskriver kvinnors karriärmönster och 
karriärhinder och hur deras ledarskap ser ut och vad som eventuellt skiljer det från 
männens ledarskap. Många studier som jag har läst avslutas med en uppradning av de 
hinder som finns för kvinnor i deras yrkeskarriär, t.ex. barn och familj, val av 
make/sambo, hemarbete eller hushållsarbete och hur deras egen och deras föräldrars 
utbildningsbakgrund ser ut (Dreber & Wallace 2004). I det så kallade ”glastaket” (de 
osynliga hinder för avancemang som kvinnliga chefer kan stöta på) ingår också att 
ledarskap skulle vara särskilt anpassad till en manlig norm i samhället. Att leda 
organisationer anses kräva tuffhet, aggressivitet, tävlingsinriktning och kontroll, 
egenskaper som definieras som manliga av kulturen i vårt samhälle (Mills & Murgatroyd 
1991: 79).  
 
Visst finns det många hinder, men det finns också möjligheter att komma runt dem annars 
hade det varit väldigt lätt att förutse vilka som kan ha en framtid på högre chefsposter och 
vilka som inte har det. Det finns kvinnor som gjort karriär i den betydelsen att de idag 
innehar högre chefsposter som t.ex. VD. Då kan man undra hur de lyckades med det när 
det så tydligt är svårare för kvinnor att komma upp sig i arbetslivet än vad det är för män, 
för den delen inte sagt att alla män heller har samma chans att avancera. 
 
 
1.1 Syfte och problemformuleringar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur fem olika kvinnors karriärvägar sett ut 
och hur de tagit sig fram till en högre chefstjänst eller VD-post. Genom att beskriva en 
linje, från hur de valde utbildning som unga till vilka yrken och befattningar de har haft 
och eventuell ytterligare utbildning, till var de står idag vill jag visa hur det kan se ut. Det 
som jag ser som intressant är att se vilka val som funnits för dem, vad som kan ha 
påverkat dem, särskilda personer som spelat in, osv. Likaså om de har fått anpassa sig 
och avstå från att söka eller ta nya anställningar, om de har en egen familj och vad den i 
så fall har betytt för deras val. Utifrån syftet att beskriva karriärvägar vill jag få fram en 
djupare förståelse för hur det är möjligt att ”göra karriär” som kvinna idag.  
 
De problemformuleringar som jag ställer är: 
 
Vad är det som påverkar kvinnors karriärmöjligheter till högre chefsposter och vilka är 
intervjupersonernas framgångsfaktorer? 
 
Hur förhåller sig de intervjuade kvinnliga cheferna till strukturella och kulturella 
förklaringar om kvinnors underrepresentation på högre chefsnivåer?  
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1.2 Disposition 
 
Inledningsvis redogör jag kortfattat för hur kvinnorepresentationen på chefsnivå ser ut i 
Sverige. Jag visar också på olika argument som förts fram för fler kvinnor på chefsnivå 
behövs. Därefter redogör jag för mitt syfte med den här uppsatsen och vilka problem- 
formuleringar jag ställt. 
 
I kapitel två Om kvinnor, organisation och ledarskap går jag djupare in på hur det ser ut i 
organisationer och företag när det gäller kön och ledarskap, såsom vad ledare själva tror 
det beror på att få kvinnor återfinns i toppositioner i företagen, manliga och kvinnliga 
ledarstilar, vilka hinder som kan finnas speciellt för kvinnor beskrivs samt 
karriärbegreppen. I kapitlet Teoretiska utgångspunkter klargörs de teorier jag använder 
mig av i analysen av de intervjuer som jag har gjort. Det är begreppen självbild och roll 
som bildar basen och kopplas samman med strukturella och kulturella förklaringsteorier 
om kvinnors underrepresentation i ledande positioner i arbetslivet. En tredje 
förklaringsdimension, individens eget handlingsutrymme dvs. de val man gör och de 
strategier man använder för att komma dit man vill i arbetslivet, presenteras också.  
 
Därefter följer En redovisning av metoden där jag går igenom de val jag har gjort för 
utförandet av uppsatsen. Jag förklarar varför jag har valt att använda mig av kvalitativa 
intervjuer, vilken förförståelse jag har inför problemet, hur undersökningen har 
genomförts med betoning på urval, intervjusituation samt intervjuguide. Även etiska 
frågor och reflektioner om metoden tas upp. 
 
Empirikapitlet Fem olika karriärvägar beskriver resultatet av intervjuerna med fem 
kvinnor. Deras bakgrund, utbildning och hur deras väg fram till den tjänst de har idag 
redogör jag för genom att presentera intervjuerna var för sig. Jag har valt att göra så för 
att läsaren lättare ska kunna följa var och en av intervjupersonerna på deras väg fram i 
karriären.  Därpå följer en analysdel, Analys av karriärvägarna, där de sociologiska 
begreppen självbild och roll kopplas ihop med och utgör en förklaring till varför de fem 
intervjuade kvinnorna har hamnat på toppchefstjänster. Hur de själva upplever sin 
situation och var de står i förhållande till teorier om kvinnors underrepresentation i 
chefsskiktet på arbetsmarknaden analyseras även det. Därefter följer en diskussions- och 
reflektionsdel Vägen fram i karriären där jag går mer in på mina egna synpunkter på 
deras framgångsfaktorer och till sist avslutas uppsatsen med en kort sammanfattning. 
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2. OM KVINNOR, ORGANISATIONER OCH LEDARSKAP 
 
2.1. Könskonstruktioner 
 
Kön – genus vad menas med det?  Genusstudier handlar om hur könsskillnader mellan 
kvinnor och män konstrueras och förmedlas samt den reproducerande kraft som finns i 
dem (Wetterberg & Jansdotter 2004: 125). Genus är ett skapat begrepp och kön står för 
de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Sociala föreställningar om hur män 
och kvinnor bör vara skapar förväntningar om beteende även i organisationer och det 
leder till att stereotyper uppstår och fortlever. Genusbegreppet används inom vetenskapen 
mycket för att komma ifrån de betydelser som ordet kön förmedlar till oss. Om kön är 
mer biologiskt inriktat så står genus för det som rör kvinnligt och manligt eller allt som 
kan indelas i kvinnligt och manligt som t.ex. arbete, egenskaper m.m. Det används för att 
kunna skapa abstraktioner, tankefigurer (Hirdman 2001, Wetterberg & Jansdotter 2004). 
 
Inom genusforskningen i Sverige har Yvonne Hirdman (2001) skapat begreppet 
genussystem. I genussystemet utgår hon från att det finns maktrelationer mellan kvinnor 
och män i vårt samhälle, där män har ett maktbehov över kvinnor. Detta leder till att det 
uppstår ett behov för män att kontrollera kvinnor. Genussystemet består av två faktorer, 
dels ett isärhållande av kvinnor och män och dels ett hierarkiskt system där mannen utgör 
samhällets norm. 
 
Att män och kvinnor är olika är inte i sig ett problem säger Gerd Lindgren (1999: 34 ff) 
utan hon menar att problemet är att så fort vi ser olikheten så kommer värderingar in. 
Värderingar som ligger till grund för könssegregeringen är att män och kvinnor är olika 
mycket värda. Den här uppfattningen gör att vi faller in i de gamla invanda rollerna med 
mannen som den överordnade så fort vi interagerar med varandra och även om vi inte 
önskar det så är det ofta så att vi som kvinnor hjälper till att hålla det här mönstret vid liv, 
menar Lindgren. Hon säger att ”Kön och klass utgör de mest resistenta maktbaserna i 
organisationen, och skall vi tala om förändring så måste dessa relationer sättas i 
gungning” (Lindgren 1999: 7). Den hierarkiska strukturen och därmed även maktbasen, 
säger Lindgren, återges hela tiden om inte något inträffar som rubbar den, som t.ex. en 
organisationsförändring.   
 
 
2.2 Kön, organisation och ledarskap 
 
Organisationer har en stor påverkan i våra liv skriver Mats Alvesson och Yvonne Due 
Billing (1997: 5-7). De är ekonomiska institutioner som producerar varor och tjänster, de 
är arbetsplatser, utbildningsplatser och de sörjer också för vår hälsa och annan social 
service. Många av oss har en daglig kontakt med organisationer i någon form och hur de 
ser ut och fungerar får då naturligtvis en stor betydelse för oss. Ämnet organisationsteori 
har länge ansetts vara könsneutralt. Enligt många är det lika med ett manligt perspektiv 
och medför då att alltför ensidig vetenskap produceras. Eftersom halva samhället består 
av kvinnor och ungefär lika många kvinnor som män yrkesarbetar så behövs det fler 
aspekter på vilka sätt organisationer påverkar oss, inte minst för att minska diskriminering 
och skapa arbetsplatser med jämställda förhållanden (Alvesson & Billing 1997). 
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Alvesson och Billing (1997) talar om olika sätt att förstå kvinnors ledarskap. De har delat 
in de riktningar som finns inom forskningen om kvinnor och ledarskap, och speciellt då 
vad som hindrar kvinnor att nå chefsposter, i fyra olika ståndpunkter. De kallas för Lika 
möjligheter, Meritokrati, Alternativa värde och Särskilt bidrag. 
 
De två förstnämnda ståndpunkterna, eller perspektiven, betonar det som är gemensamt för 
kvinnor och män. De står för att det egentligen inte finns några skillnader mellan män och 
kvinnor och att de borde ha lika möjligheter att nå högre chefsposter. De Lika 
möjligheternas perspektiv menar att det som hindrar kvinnor i karriären är orättvisor i 
samhället i stort. Konservatism och diskriminering håller kvinnor utanför och det ligger i 
mäns intresse att de hålls utanför. Det finns ett politiskt intresse av att få in kvinnor i 
styrelser och företagsledningar; fler kvinnliga chefer är ett mål (Alvesson & Billing 
1997). Alvesson och Billing pekar på Lindgrens undersökning från 1996 som är en 
sociologisk- strukturell förklaring och hamnar i Lika möjligheternas perspektiv. Lindgren 
menar att det finns krafter som kvinnor inte kan göra något åt och som beror på 
patriarkatet i vårt samhälle. Patriarkatets norm är att kvinnor lyder och män styr 
(Lindgren 1999: 153).  
 
De som står för Meritokratiperspektivet ser också lika villkor för män och kvinnor som 
självklart och menar att för att öka effektiviteten i organisationer måste man utnyttja alla 
kvalificerade människor – alltså även kvinnor. Det ska vara personliga meriter som styr 
chefstillsättningar och kön, religion m.m. har ingen betydelse. De ser kvinnliga chefer 
som ett medel att öka kompetensen i organisationer men har inget intresse av att nå en 
50/50 ställning mellan könen. De antar att de bästa, oavsett om de är män eller kvinnor, 
når toppen, men det förutsätter ju att ledningen verkligen vill ha kvinnor med ombord 
(Alvesson & Billing 1997).  
 
De andra två perspektiven betonar mer olikheterna mellan könen. Det Alternativa värdets 
perspektiv står för att män och kvinnor i grunden är väldigt olika och det beror på de 
erfarenheter kvinnor gjort och som hör ihop med sociala, och historiska förhållanden där 
kvinnan ses som underordnad.  Kvinnor som är chefer har fått anpassa sig och skiljer sig 
då inte så mycket från de män som är chefer (Alvesson & Billing 1997). Att kvinnligt 
ledarskap skulle vara mjukare i stilen och passa för områden där människor står i fokus 
som t.ex. vård, skola och omsorg är ett vanligt antagande som passar in under det 
Alternativa värdets perspektiv. Ett annat är att de kvinnor som nått högt upp inom mer 
tekniska områden i näringslivet har fått anpassa sig och ta efter den mer manliga ledarstil 
som finns där. Det förutsätter att det finns ett manligt sätt att leda.  
 
Det fjärde och sista perspektivet kallas för Särskilt bidrag. Kvinnor ses som mer 
demokratiska och personorienterade än män i sin ledarstil. Kvinnor har mer intuition och 
större förmåga till empati och de har en annorlunda inställning till makt och är mer 
självkritiska. Det antas bero på orsaker i den tidiga socialiseringen i barnaåren. Det 
kvinnliga ledarskapet ger nya och viktiga bidrag till organisationer på grund av kvinnors 
annorlunda erfarenheter än de erfarenheter som män har enligt förespråkare för det här 
perspektivet (Alvesson & Billing 1997). 
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2.2.1 Manliga och kvinnliga ledarstilar 
 
Under större delen av 1900-talet har det auktoritära ledarskapet varit det förhärskande. 
Det förknippas med strikt hierarki och en manlig ledare vars ledarstil utgår från makt. 
Ledarskapet är centraliserat och kontrollerar de belöningar som medarbetarna kan få. Den 
här typen av ledarskap var, och är i många fall, fortfarande typisk inom framförallt 
industrin. Under senare delen av 1900-talet kom det demokratiska ledarskapet att 
utvecklas allt mer, framförallt i de nya tjänsteorganisationer som uppstod. En demokratisk 
ledare låter medarbetarna vara med i beslut som rör arbetsplatsen och kan delegera ansvar 
och därmed även makt till de anställda (Jacobsen & Thorsvik 2002). Det är då det 
moderna ledarskapet som står i kontrast till det auktoritära. Man menar att det skulle vara 
mjukare, mer flexibelt och tillvarata medarbetarnas egenskaper. En mer kvinnlig ledarstil 
som då givetvis också skulle passa bättre för kvinnor. Men Birgitta Conradsson (1997) 
menar att även detta ”moderna” synsätt faller tillbaka på vad som är typiskt manligt och 
typiskt kvinnligt och utgår från att de kvinnliga sysslorna i hemmet ska flyttas in i 
organisationen.  
 
Anita Göransson (2004: 60) framhåller att i näringslivet tycks det finnas en tro på 
skillnader mellan manliga och kvinnliga ledarstilar och därmed att det är medfödda 
egenskaper som män och kvinnor har i sitt ledarskap. Just chefer i näringslivet utmärker 
sig i denna fråga som inte alls har fått samma genomslag i andra områden i samhället. 
Hon påpekar att just dessa chefer ofta har få kvinnliga medarbetare överhuvudtaget och 
många av de manliga cheferna har deltidsarbetande eller hemmavarande fruar, vilket gör 
att de kan sägas leva ett manligt särartsliv. Påfallande är att även kvinnliga toppchefer i 
näringslivet tycks anammat denna tro på en skillnad i manlig och kvinnlig ledarstil och att 
de verkar ha anpassat sig till rådande förhållanden. 
 
Men finns det något speciellt kvinnligt i ledarskap och är det inte så att det är lättare att 
vara ”mjuk” i en mjuk organisation? Inom den offentliga sektorn är det människor som 
man arbetar med och det är också där som kvinnor har haft/har lättare att få arbete och då 
även chefstjänster. Men även män kan vara företrädare för en mjuk ledarstil, kanske 
behövs också de framhävas mer än vad som görs idag. Den ”hårda” byråkratiska stilen i 
industrin har också på många ställen blivit uppmjukad av eller ersatt av mer Human 
Relationsliknande metoder, som t.ex. mer inflytande för medarbetarna, företagsdemokrati 
och teamarbete (Bolman & Deal 1997: 169).  
 
Conradsson (1997: 88) säger att individualismen som har kommit fram idag står för en 
numera vanlig åsikt i arbetslivet i övrigt, dvs. det spelar inte någon roll om du är kvinna 
eller man utan det är helt och hållet individuella egenskaper som avgör om du har en 
ledartalang eller ej.  
 
 
2.2.2 Varför så få kvinnor i toppen?  
 
I en undersökning där män och kvinnor i ledande ställning har svarat på en enkät visar det 
sig att de har väldigt olika synpunkter på vad det egentligen är som orsakar 
könsskevheten bland chefer på högre nivå. De som svarat är de högsta cheferna och det är 
alltså samtidigt de som är ansvariga för företagens policy (Göransson 2004). 
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Tabell 2. Vad män och kvinnor i näringslivet tror är orsaker till få kvinnliga toppchefer. 
Tabellen visar ett balansindex, dvs. andel positiva svar minus andel negativa svar. 
(Källa: Göransson 2004: 52) 
 
Männen tycks i mycket större utsträckning än kvinnorna tro att en anledning till att så få 
kvinnor återfinns som toppchefer är att kvinnor helt enkelt inte söker de tjänster som 
finns att söka. Kvinnorna tror däremot att tillgång till informella nätverk och kontakter är 
en stor anledning till att männen har lättare att få chefstjänster, vilket i och för sig många 
män också tror men de anser att det omsorgsarbete som kvinnor utför hemma om familjen 
är en nästan lika stor anledning. Män har oftare en deltidsarbetande maka/sambo, medan 
kvinnor oftare har en make/sambo som också gör karriär som chef, påpekar Göransson 
(2004). Kvinnorna tycker helt klart att det gör en skillnad om organisationer har en klart 
uttalad policy om att fler kvinnor bör vara med i ledningen som de försöker att följa 
medan män inte tycks anse att det har någon större inverkan, liksom att männen inte tror 
att det är så enkelt som att kvinnor förbigås vilket däremot en del kvinnor anser.  
 
De åtgärder som företagsledarna, enligt Göransson (2004: 56), anser behövliga för att 
komma tillrätta med den här skevheten som finns är främst att skapa mentorsprogram och 
därefter att se till så att hushållshjälp i hemmet blir subventionerat. Att minska arbetstiden 
till sex timmar per dag får inget stöd, mest negativa till det är männen liksom de är mest 
negativa till könskvotering. Även kvinnor ger väldigt lite stöd åt tanken om kvotering i 
arbetslivet även om de är något mer positiva till det än männen. Att det skulle innebära 
någon skillnad genom att införa fler pappamånader i föräldraförsäkringen är det enbart 
kvinnor som tror på. Kvotering och sex timmars arbetsdag är åtgärder som framförs från 
bl.a. politiskt håll för att förändra den traditionella synen på hur chefsrollen ska vara och 
som samhället i övrigt står bakom, enligt Göransson. Chefsrollen konstrueras idag efter 
hur den traditionella manliga rollen ser ut och det verkar som män och kvinnor i 
topposition understöder det sättet att konstruera rollen. 
 
Fagerfjäll (2003) undrar varför det inte händer mer och varför inte förändringar av hur 
bilden ser ut (med få kvinnliga toppchefer) händer snabbare. Hans åsikt är att företagen i 
Sverige är alltför präglade av en informell kultur som är grabbig och full av osynliga 
nätverk. Det finns alltför få planer på och policydokument om karriärplanering och 
rekrytering av framtida chefer. Man rekryterar de man känner istället. Vad som är 
framgång är svårt att ta på, löner improviseras fram och lojalitet är viktigt, vilket de idag 
alltför frikostiga topplönerna är bevis på – man värnar om varandra på toppen, menar han. 
Lojalitet kan också uttryckas i arbetstid och flexibiliteten i arbetstiderna är dåligt 
utvecklad, familj är inget som man bör ta hänsyn till. Fagerfjäll menar också att det finns 
negativa föreställningar till kvinnor och karriär, kvinnorna anses inte vilja och inte ha 
tävlingsinstinkt och sakna intresse för teknik. Det är dessutom så att bakgrund och klass 
har en stor betydelse för vilka som blir rekryterade, både för kvinnor och för män. 
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Arbetarklass och lägre tjänstemanna klassbakgrund är det få som har (ca en fjärdedel) 
enligt Göransson (2004). Medan drygt en tredjedel kommer från hem där fadern var 
högre tjänsteman och knappt en tredjedel från företagarhem. 
 
 
2.2.3 Kvinnliga förebilder 
 
Barbro Dahlbom–Hall (2000) skriver om kvinnor som leder kvinnor och de speciella 
problem som hon ser med det. En svårighet som hon tar upp är att det tycks som om 
kvinnor inte gärna vill se andra kvinnor som förebilder i arbetslivet. En fråga som hon 
ställer sig om detta är: är det så att ”för att jag skall ha en förebild måste det vara en totalt 
god och perfekt person” (Dahlbom–Hall 2000: 35) eller ”Är det så att man- på väg att 
skapa sin egen plattform och position – blir så förtjust i sin egen manliga del av 
personligheten att det är stört omöjligt att se andra kvinnor som förebilder? ” (Dahlbom–
Hall 2000: 36). Hon säger vidare att på kurser som hon lett så är det svårt att få kvinnor 
att inse att kvinnliga förebilder inte behöver vara perfekta och att de kan vara vem som 
helst med någon egenskap att beundra. Att hitta förebilder är ett sätt att utveckla sidor hos 
sig själv, menar hon.  
 
 
2.2.4 Hur fick de kvinnliga toppcheferna jobbet? 
 
Det tar längre tid för en kvinna att nå toppen i organisationerna och det gäller att välja en 
organisation där cheferna kan och vill ge stöd åt kvinnor, menar Göransson (2004) i sin 
undersökning av hur det ser ut i näringslivet. Hon visar att de flesta som fått sitt arbete 
genom erbjudanden direkt från organisationen och en del har blivit erbjudna arbete via en 
mellanhand (headhunter). De informella kontaktvägarna och nätverken verkar ha stor 
betydelse för hur tjänsterna tillsätts.  

 
Det etablerade vd-skiktet väljer in bland sig den som de anser lämplig och 
passande, som kan fungera så som det förväntas i arbetet och som kan bidra 
till skiktets anseende och kompetens. Det är med andra ord fråga om att 
fortsätta och bekräfta företagsledandet på ett förtroendeingivande sätt. Det 
gäller att reproducera skiktets resurser och position.  
(Göransson 2004: 46) 

 
Göransson (2004) säger att de kvinnor som ingått i hennes undersökning har nätverk som 
är lika utvecklade som deras manliga kollegers och att kvinnornas framgång har berott till 
stor del på just dessa kontakter. Hon påtalar också att påfallande många av de kvinnor 
som finns i näringslivets topp har kommit dit på grund av familjeband. De har tagit över 
ett familjeföretag från maken eller fadern.  
 
 
2.3 Karriärbegreppet 
 
Ordet karriär har många innebörder. För en del innebär det att bli befordrad och flyttad 
uppåt i hierarkin i företaget och för andra innebär det en livshistoria. Birgitta Conradsson 
(1997: 47f) utskiljer två huvudinriktningar i användningen av begreppet karriär. Den 
första är en snäv definition som betonar att karriär handlar om arbetslivet. Hon kallar den 
för traditionell (även kallad linjär). Den följer en manlig norm och karriärvägen ska vara 
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snabb, rak och utan avbrott för att anses som lyckad. Den är ofta hierarkiskt organiserad 
med tydliga karriärvägar utstakade i organisationen. Den andra definitionen kallar hon 
modern. Den definitionen är vidare och tar med hela livssammanhanget och inbegriper 
både kvinnliga och manliga normer. 
 
En framgångsrik karriär betydde att man rör sig uppåt i hierarkin antingen inom samma 
organisation eller genom att byta arbetsplats skriver Lynn Ashburner (1994: 199). Att 
lönen följer med uppåt och att man får en ökad frihet i arbetet ingår också i konceptet. I 
denna syn på vad framgång är finns också en outtalad regel, nämligen att det gäller 
heltidsarbete under en oavbruten period. Det representerar en traditionell syn på 
innebörden av ordet karriär. Men Ashburner menar att idag har ordet karriär fått en delvis 
annorlunda innebörd. En karriär är en bredare utveckling av kunskap och erfarenhet som 
omfattar hela arbetslivet och hon tillägger att det blir allt viktigare för organisationer att 
ifrågasätta om en karriär måste vara traditionellt linjär och obruten.  
 
Julia Evetts (1994: 228-232) beskriver karriärbegreppet idag som endimensionellt. Hon 
menar att en framgångsrik karriär ofta ses som en linjär karriärform, dvs. höga 
befordringsposter i hierarkiska organisationsstrukturer.  
 

For individuals, both men and women, there is more to life than career. 
Obsession with promotion and getting ahead has resulted in a particular 
conception of management which is aggressive, independent, competitive, 
ambitious, unemotional and self-confident. This in turn has resulted in a 
mono-dimensional interpretation of career.  
(Evetts 1994: 228) 

 
Lösningen på problemet är enligt Evetts att karriärbegreppet ges ett flerdimensionellt 
innehåll, vilket gagnar både män och kvinnor. Ett flerdimensionellt innehåll skulle ge 
bättre balans i människors liv mellan arbete och privatliv. Organisationer skulle tjäna på 
det också eftersom fler, kvinnor såväl som män, skulle kunna tänka sig att ”göra karriär” 
om villkoren vore annorlunda mot idag då många ser priset de får betala för en lyckad 
traditionell karriär som alltför högt. 
 
 
2.3.1 Karriärformer 
 
Gunnar Andersson (1993) tar i sin avhandling ”Leva för jobbet och jobba för livet” upp 
olika former av karriärbegrepp som han valt att kalla för klassik, blandad eller dubbel 
karriär. Han utgår från olika former av familjesituationer där mannens arbete och 
inställning till hem och familj jämförs med hur hans frus situation ser ut på motsvarande 
område. En klassisk manlig karriärform kan sägas vara extremform i ena ändan; mannen 
har då en hustru som är hemmafru och backar upp honom så att han kan ägna sin tid till 
arbetet. Medan den dubbla karriären i den andra ändan består av familjer där båda satsar 
på en karriär och ägnar lika stor tid åt sina arbeten. Däremellan finns ett antal olika 
karriärformer där olika blandformer syns. Mannen och hustrun delar då på hemarbete och 
ägnar olika tid till arbete och karriär. Familjelivet är dock inte statiskt utan fungerar mer 
som en process där olika former av karriär passar in under olika tidpunkter i livet. Innan 
barnen kommer, när barnen är små eller om man inte har några barn alls är t.ex. faktorer 
som inverkar på vilken sorts karriärform man lever i för tillfället. 
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2.4 Tidigare forskning 
 
2.4.1 Organisationsbeteende och vad som bestämmer det 
 
Organisationer är uppbyggda strukturer som även om de vill kalla sig moderna ofta har 
sin form från en hierarkisk modell. Strukturen påverkar de människor som arbetar i den 
och många individuella beteenden och attityder har ett starkt samband med hur 
organisationen ser ut. Rosabeth Moss Kanter (1977: 246 ff.) visar bl.a. på detta i sin 
studie om män och kvinnor i ett företag genom att tala om tre olika bestämningsfaktorer 
(eng. determinants): tillfälle, makt och proportioner.  
 
Den första faktorn, tillfälle, har att göra med de förväntningar och framtida utsikter som 
någon har i en organisation och kan bestå av karriärstegar, hur många olika karriärvägar 
som är möjliga, vilka utmaningar som finns och hurdan tillgång man har till utveckling 
och belöningssystem. De som ligger lågt när det gäller tillfälle skulle enligt Kanter kunna 
sägas minska sina aspirationer, inte värdera ansvar och deltagande särskilt högt, de har en 
lägre självkänsla och ser inte sina prestationer som särskilt bra, de söker självuppfyllelse 
utanför arbete i fritiden och har en horisontell orientation mot människor; de jämför sig 
med sina jämlika. De som däremot har en hög nivå på tillfälle har högre framtidsvisioner, 
högre självkänsla och kan ibland övervärdera sin kompetens, anser att arbetet är ett 
viktigt intresse i livet, är tävlingsinriktade och hängivna organisationen, vars mål de tror 
på, de har en vertikal orientering och jämför sig med andra uppåt i organisationen, blir 
otåliga och missnöjda när de inte rör sig och ser arbete som en möjlighet att utvecklas och 
växa. 
 
Maktfaktorn är ett av de viktigaste elementen i ledarskap. Ledare måste ha makt för att 
kunna nå organisationens målsättningar och samla ihop resurserna och det behöver inte 
betyda kontroll utan effektivitet och kapacitet. Maktfaktorn bestäms av både formella 
jobb egenskaper och informella allianser.  De som ligger lågt i maktfaktor kan uppträda 
mer auktoritärt, de försöker behålla kontroll och begränsa andras möjligheter, de är 
osäkra, kritiska och territoriala. De som har en hög maktfaktor däremot bidrar till en hög 
gruppmoral eller känsla, är mindre kritiska och mer samarbetsvilliga samt är inte så 
auktoritära, delegerar kontroll och ansvar, ger andra möjligheter till framgång och hjälper 
till att hitta talangfulla medarbetare. 
 
Den tredje variabeln kallar Kanter för proportioner och med den menar hon att hur den 
sociala sammansättningen ser ut bland individer på i stort sett samma nivå, alltså hur 
många som finns i varje grupp i olika delar i organisationen, t.ex. män, kvinnor, äldre, 
yngre olika etniska bakgrunder osv. De som bildar en grupp där antalet är lågt är blir mer 
synliga och kan inte gömma sig i mängden, de känner större press om de gör misstag, de 
anpassar sig och försöker vara osynliga och inte sticka ut. De är mer isolerade och får 
mindre möjligheter att få hjälp från överordnade p.g.a. att de t finns få eller inga som är 
lika dem högre upp i hierarkin, de har svårare att komma med i nätverk och allianser, de 
ses som stereotyper och blir därmed ”rollplacerade” vilket hindrar dem från att vara så 
effektiva som de kan vara. De som tillhör en grupp med högt antal personer är däremot 
ofta sedda som en i gänget, en som passar in, de har oftare lättare för att få viss högre 
positioner som kräver hög kredibilitet, de blir oftare sedda av dem med högre status och 
de kommer lättare med i nätverk och andra informella grupper där de kan lära sig från de 
andra ”hur jobbet går till”. 
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Kvinnor, menar Kanter, har historiskt sett oftare hamnat i positioner där deras maktfaktor 
har varit låg. De har inte haft möjligheter att komma fram i organisationer p.g.a. att de 
ofta har hamnat på mindre ansvarsfulla chefspositioner där de inte kunnat bygga upp det 
som behövs för att skaffa sig respekt och därmed även makt. De lyckas alltså varken i den 
formella eller i den informella delen av organisationerna. De kvinnor som har lyckats 
menar hon har många gånger gjort det genom kontakter, och då ofta familjära sådana 
(Kanter 1979: 335 f). Någon eller alla av de ovanstående faktorerna som tillfälle, makt 
och proportion kan sägas bilda spiraler, antingen positiva (hög) eller negativa (låg) där 
t.ex. högt i makt ger chans att komma ännu högre upp i hierarkin och tvärtom låg makt 
ger sämre anseende än vad man är värd. Har man väl kommit in i en negativ spiral kan 
det vara svårt att ta sig ur om man inte får hjälp utifrån, menar Kanter (1977: 249). 
 
 
2.4.2 Kvinnor och chefskarriärer 
 
Sophia Ivarsson (2001) har skrivit en avhandling i psykologi där hon undersöker orsaker 
till kvinnors frånvaro i chefsvärlden utifrån ett genusperspektiv. Hon utgår ifrån varför 
kvinnor har svårt för att göra en chefskarriär, trots att det i Sverige råder en relativt 
framskriden jämställdhet mellan könen och visar på könsrelaterade hinder och 
möjligheter för kvinnor som önskar göra en chefskarriär. I forskningsprojektet ingår ett 
flertal undersökningar som har ett socialpsykologiskt perspektiv. Ivarsson kombinerar 
interna faktorer, som är individuella t.ex. genus och stereotyper, och externa faktorer, 
vilka är situationella och består av t.ex. familj- och organisationsmekanismer. 
 
Hennes slutsatser är att det är en homogen grupp av kvinnor och män som har gjort eller 
tänker sig en chefskarriär. Viktigast för de kvinnor som kommer fram är att de har en 
instrumentell (maskulin) personlighetsfaktor. Ivarsson menar att selektionsfaktorer 
missgynnar kvinnor som inte har denna instrumentella, maskulina personlighetsfaktor. 
Hon understyrker också att organisations- och chefsnormer tenderar att var ”pro-male 
biased”, alltså ensidigt uppbyggda efter manliga normer i samhället. Det skulle då det 
vara lättare för män att hantera t.ex. rollkonflikter eftersom det finns en 
överensstämmelse mellan mansrollen och chefsrollen. Den här genuskonstruktionen av 
chefsrollen påverkar dels hur kvinnor ser på sig själva i chefsrollen och dels hur de blir 
sedda av andra, vilket enligt Ivarsson skapar en karriärsmiljö som är ambivalent för 
kvinnor och därmed svårare att ta sig fram i. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
De teoretiska utgångspunkter som jag utgår ifrån är dels feministiska teorier om varför 
kvinnor behandlas annorlunda än män i arbetslivet och dels rent sociologiska begrepp 
som roll och självbild. De feministiska förklaringsteorierna om hur kvinnors arbetsliv ser 
ut och varför de ser ut som de gör kan delas in i strukturella och kulturella förklaringar. 
Till dessa kommer en förklaringsdimension som betonar individens eget handlande som 
t.ex. vilka val man gör och vilka strategier som man använder för att få de tjänster som 
man är intresserad av i arbetslivet. Detta handlings- eller aktionsutrymme är olika stort 
för olika individer. För att kunna förklara skillnaden mellan struktur och kultur respektive 
handlingsutrymme så inför jag begreppen roll och självbild. 
 
Jag har en tanke om att vår självbild och de roller vi har tagit eller tilldelats i livet 
påverkar handlingsutrymmet. Självbilden kan beroende på om den är positiv eller negativ 
antingen hjälpa eller stjälpa oss. De möjligheter en individ upplever att han eller hon har 
är en konstruktion av hur vi blir sedda av andra och hur vi uppfattar att andra ser oss. 
Socialiseringsprocessen är inte avslutad vid en vuxen ålder utan fortsätter i arbetslivet och 
den vi är på arbetsplatsen, den roll vi har, betyder mycket för identiteten och upplevelsen 
av harmoni mellan självbild och roll betyder mycket för välbefinnandet.  
 
 
3.1 Tre förklaringsdimensioner på kvinnors karriärer  
 
Utifrån Julia Evetts (2000) artikel om olika förklaringsdimensioner som används för att 
analysera kvinnors karriärer och behovet av att även införa fenomenet förändring i 
analysen ska jag nedan redogöra för vad de innebär. 
 
 
3.1.1 Den kulturella dimensionen 
 
Den kulturella förklaringsdimensionen består av familje- och feminitetsideologier. Den 
används för att förklara svårigheter och avgörande faktorer i kvinnors karriärer såväl som 
reproduktionen av könsskillnader i karriärer. Organisationskultur och management 
betraktas i detta förklaringsperspektiv som en manlig kultur. Den manliga kulturen 
bestämmer vad som är normalt beteende och vad som är rätt och passande enligt de 
rådande normerna. Normerna och värderingarna i samhället anses påverka vilka yrken 
kvinnor väljer. Det är enligt det här sättet att se orsaken till att kvinnor ofta arbetar inom 
vård- och omsorgsyrken samt väljer att arbeta som lärare inom förskola och 
lågstadieklasser. Det påverkar också hur arbetsdelningen ser ut, vad som är betalt och 
obetalt arbete, samt hur kvinnor identifierar sig som mor, fru, yrkesarbetare m.m. (Evetts 
2000).  
 
Det finns främst två olika forskningsinriktningar som handlar om kulturella dimensioner, 
skriver Evetts (2000). Det är dels den som betonar vilka hinder som finns för kvinnor som 
vill göra karriär. Det kan t.ex. vara manlig kultur, barn, familj osv. Den andra 
inriktningen lyfter fram kvinnors styrkor, t.ex. att de för in omsorgsvärderingar i 
organisationskulturen. Enligt detta perspektiv skulle kvinnor passa bättre in i de nya, 
platta organisationsmodellerna där Human Relationstänkandet (HR) råder. De två 
inriktningarna ses som förklaringar till att det fortfarande finns så få kvinnliga chefer, 
framförallt högre chefer. De kvinnor som kommer fram har enligt den kulturella 
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dimensionen har valt att acceptera och följa organisationernas definitioner av vad bra 
ledarskap är och det är då oftast motsatsen till vad som anses vara typiskt kvinnliga 
egenskaper. Den viktigaste slutsatsen av det här är att kvinnor har lärt sig att föredra och 
välja vissa yrken och yrkeskategorier.  
 

To pursue a linear career and compete for promotion, the woman might 
have to consciously oppose the ideological dictates of family and 
motherhood as well as the cultural imperatives of what it means to be 
feminine. (Evetts 2000: 59) 

 
De kvinnor som utmanar stereotyperna ses ofta som udda och olika andra kvinnor. Men 
kulturen förändras över tid och det är enligt Evetts (2000) viktigt att ta hänsyn till och inte 
glömma bort att det är så men man ska vara medveten om att det tar längre tid att 
förändra kulturen än vad det tar att förändra strukturen.   
 
 
3.1.2 Den strukturella dimensionen 
 
Den strukturella dimensionen handlar om hur familjer och organisationer är strukturerade. 
Det finns stora likheter med den kulturella dimensionen och en del forskare skiljer inte 
mellan de båda. Denna dimension användas också för att förklara svårigheter för kvinnor 
i arbetslivet och varför mönstren reproduceras. Strukturer kan ses som institutions- och 
organisationsformer och mönster både i familjen och i arbetsorganisationer. Det betyder 
att arbetsdelning, befordringsgång och karriärvägar i organisationer och yrken formar 
sammanhanget för hur kvinnors val och beslut avgörs. Feminister kallar den struktur som 
råder i västvärlden för patriarkal och de undersöker hur strukturen påverkar kvinnors 
position i arbetet. I den patriarkala strukturen anses kvinnor ta störst ansvar för barn och 
hem och det leder till dels att mäns lönearbete är viktigare än kvinnors eftersom männen 
traditionellt är familjeförsörjare och det leder i sin tur till att männens karriärer kommer 
före kvinnornas vilket kvinnor bör förstå och förhålla sig till. Vissa ”sanningar” som att 
befordran beror på meriter och framgång i karriären samt att vissa arbeten passar bättre 
för kvinnor bevarar då de strukturella processerna som finns i arbetsorganisationer, 
skriver Evetts (2000). 
 

In the organizations where the engineers and scientists worked, there were 
indications that the women were choosing, or were being encouraged to 
choose, the professional rather than the managerial promotion routes. 
(Evetts 2000: 62) 

 
Kvinnor söker sig till vissa avdelningar inom företagen, menar Evetts (2000). Det ser vi i 
Sverige också. Enligt Göransson (2004) finns kvinnliga chefer främst inom de ”mjukare” 
områdena som inte har direkt med produktionen att göra t.ex. personalchef, ekonomichef 
men mer sällan produktionschef. Homosocialitet är även det exempel på vad som kan 
uppstå på grund av strukturen i en organisation. Kanter (1977: 63,68) menar att den 
homosociala reproduktionen är ett sätt att försäkra sig om bra prestationer på höga 
prestigefyllda poster. Det innebär att de (män) som redan har en hög position väljer in de 
som är lika dem själva (andra män), för om de själva är bra så måste de som är lika dem 
också vara bra. Det blir ett in-group/out-group syndrom där kvinnor, och även andra 
minoriteter i ledningssammanhang, oftast anses vara alltför olika och därmed inte får vara 
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med. Homosocialitet skapar en standard för vem som kan passa in i rollen som chef och 
samtidigt är tillförlitlig och lojal mot organisationen. 
 
En enskild individ har dock hela tiden olika relationer till strukturen (Evetts 2000). Det 
rör sig, dels så förändras individers familjeliv både när det gäller hur familjer ser ut t.ex. 
kärnfamiljer, singelliv, ensamstående med barn, utvidgade familjer och hur intensivt 
familjelivet är vid olika tidpunkter i individers liv, t.ex. när man inte har barn, när barnen 
är små och när de har vuxit upp. Dels så förändras även strukturen i organisationer över 
tid i och med att nya organisationsmodeller uppstår och prövas samt att arbetssituationer 
förändras med olika anställningsförhållanden  
 
 
3.1.3 Handlingsdimensionen 
 
Handlings- eller aktionsutrymmet (eng. action dimension) har fått en allt större betydelse 
sedan 1980-talet och framåt. Kvinnor ses som aktiva i sitt byggande av liv och karriärer 
som visserligen ska ses i kontexten av strukturella och kulturella hinder (Evetts 2000). 
Karriärer ska inte ses som förutbestämda av kulturella och strukturella krafter utan mer 
som att de är upplevda genom dem. Med det menas att individer reagerar och svarar på 
olika sätt på kultur och struktur. De utvecklar strategier och gör val.  Kvinnor får i 
aktionsanalys en plats i sociologiska modeller där de gör val och fattar beslut trots att det 
finns barriärer och hinder i kultur och struktur, skriver Evetts.  Man förnekar inte att det 
finns hinder för kvinnor men menar att de inte behöver ses som problem och svårigheter 
om inte kvinnorna själva upplever dem så. 
 
Det är också ett viktigt perspektiv att se att det är individer som gör valen och fattar 
besluten och att det då följaktligen finns många olika sätt att hantera det. Individers liv är 
komplexa och det kan mycket väl vara så att kvinnor är förtryckta på vissa områden 
samtidigt som de kan vara privilegierade i andra och återigen själva förtrycka andra på en 
del områden.  
 
Kvinnor har olika sätt att klara av att deras karriärer i mångt och mycket bestäms av 
kulturella värderingar och strukturella befordringsgångar. För att kunna studera de olika 
sätten att lösa problemen kvinnorna ställs inför kan begreppet strategi användas, skriver 
Evetts (2000). Strategier är sätt att nå uppsatta mål och i strategierna möts de individuella 
avsikterna och de externa hindren. Strategibegreppet är viktigt för det låter oss studera 
individens aktiva del i karriärutformningen och ökar förståelsen för att det finns en stor 
och varierad kreativitet bland individer. 
 

The action dimension is concerned to emphasize, however, the rational 
‘choice’ element of all career decisions, in the face of complex career 
constraints and variable career resources. 
(Evetts 2000: 63) 

 
Evetts har i sina analyser av karriärer speciellt inriktat sig på att studera individers 
aktionsutrymme tillsammans med eller utifrån de kulturella och strukturella 
bestämningsfaktorerna för karriärer i olika organisatoriska sammanhang. Hon har kommit 
fram till att de individuella lösningarna kan variera mycket. En del kvinnor förblir, eller 
tvingas förbli, singel och/eller barnlösa och en del arbetar deltid kortare eller längre 
perioder i livet. 
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3.2 Självbild 
 
En kulturell dimension som förklaring till kvinnliga karriärvägar i vårt samhälle hänger 
samman med de värderingar som finns i vår kultur. Värderingar påverkar starkt hur vår 
självbild ser ut och det betyder att om jag är kvinna så inser jag och lär mig att det här kan 
jag göra och så här är jag; jag socialiseras till att se mig som kvinna. Det är naturligtvis 
likadant för män som också lär sig genom socialisation hur de ska uppfatta sig själva. 
 
Hans Gerth och C. Wright Mills (1953) ser handlingar som interpersonella, dvs. våra 
roller riktas mot andra personers förväntningar och uppträdande. Vi är alltså medvetna 
om att det finns andra aktörer och vårt uppträdande går ut på att möta deras förväntningar 
på oss. Vår självbild kan också den förändras och utvecklas allteftersom vi genom sociala 
upplevelser blir medvetna om de olika förväntningar som finns och efter den 
uppskattning, eller brist på dylik, som vi får från andra runt omkring oss. De säger att: 
 

Our images of our self are facilitated and restrained by the expectations of 
others; we are sensitive to the expectations of those who are most significant 
to us. But our selection of significant others is limited by our positions in the 
varied institutions of which we are members.  
(Gerth & Mills 1953: 110-111) 

 
Gerth och Mills (1953) talar om hur vi väljer signifikanta andra som passar till den syn vi 
har på oss själva; de som bekräftar vårt jag eller i alla fall den vi vill framstå som, är de 
som väljs ut. Och tvärtom om det är så att andras bilder och förväntningar som inte är lik 
eller helt motsatt den bild vi har av oss själva väljer vi oftast att bortse från och söker 
bekräftelse hos andra med en i våra ögon mer positiv bild istället.  
 
Som vuxen är det vad andra har för attityder och förväntningar som underlättar eller 
försvårar självbilden. När man har blivit vuxen, skriver Gerth och Mills så är självbilden 
stark nog att existera självständigt och det beror på att då har man hunnit bygga upp sin 
självbild under en lång tidsperiod från barnåren. Den självbild man har som vuxen består 
av de förväntningar man mött; man har lärt sig att följa en viss modell. Det i sin tur gör 
det möjligt att förkasta och ignorera eller acceptera vad andra tycker. Kan man inte det så 
har man inte blivit fullständigt vuxen och kan inte fungera tillräckligt väl i samhället, 
menar Gerth och Mills. 
 
I urvalet av signifikanta andra är det tre allmänna principer som gäller enligt Gerth och 
Mills. Det är för det första att en person väljer ut de personer i omgivningen som 
bekräftar för henne eller honom den bild som den själva har av sig och sätter värde på, 
s.k. cumulative confirmations. Det gör att andra som inte delar denna uppfattning av 
individen helt eller delvis ignoreras och bortses ifrån. Som vuxen är det detta som gör att 
vi ofta direkt gillar eller ogillar en person. De som bekräftar det jag som vill vara tycker 
vi om och de andra som inte bekräftar oss tycker vi inte om.  
 
Val av signifikanta andra utifrån position och karriär är den andra principen och det 
betyder att när vi konstruerar och väljer signifikanta andra som hjälper oss att upprätthålla 
den självbild vi åtrår mest är begränsad av vår institutionella position och inriktning på 
karriären; vi kan inte välja vem som helst. Klass och statusposition kan alltså vara 
begränsningar i valet av den andre liksom att ibland när urvalet är snävt så kan vi låta 
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signifikanta andra bli en speciell person och vår självbild blir då enbart framkallad av hur 
denna person värderar oss; det som Gerth och Mills kallar the confirming use of others.   
 
Gerth och Mills säger för att sammanfatta hur principerna hänger ihop så är det så att 
social position och karriär sätter gränser för valet av signifikanta andra och de menar 
vidare att:  

 
Within these limits, the selection will proceed in the direction of those others 
who are believed to confirm the prized or aspired–to image of self. If the 
institutional position and career prohibits the selection of such others from 
public life, the quest for such confirmation of self-image by significant 
others may be narrowed down to a sequence of intimate others. 
(Gerth & Mills 1953: 90-91) 

 
Gerth och Mills menar vidare att i samhällen med stereotypa roller så kommer det inte att 
uppstå skillnader mellan hur man ser på sig själv och hur andra ser på en utifrån. Men, i 
vårt nutida samhälle med många valmöjligheter för alla individer både när det gäller 
privata nöjen, arbete och utbildning oavsett klasstillhörighet så ökar risken för denna 
skillnad. Det skulle då vara svårare att leva men det ger samtidigt en valfrihet åt 
individen. 
 
E.H. Schein skriver i artikeln om utveckling av karriärankare (Schein 1993: 394-395) att 
en individs självbild bygger på den självinsikt som individen har fått från erfarenheter 
under barn- och ungdomsåren. Men Schein säger också att det inte kan bli en vuxen 
självinsikt förrän individen har fått en viss erfarenhet från arbete så att ens motiv, talanger 
och värderingar blir klara för en själv. Om individen får många olika erfarenheter och 
samtidigt får en ordentlig feedback på jobbet så utvecklas självkonceptet snabbare. Det är 
också så att människor lär sig att bli bättre på de saker som de är motiverade till och 
värderar högt, samtidigt som de kommer att uppskatta och motiveras av de saker som de 
gör bra. Nya utmaningar kan alltså göra dolda talanger synliga. 
 
 
3.3 Rollbegreppet    
 
Den strukturella dimensionen handlar om sociala strukturer i samhället. Den handlar även 
om hur organisationer och företag ser ut. Institutioner (som t.ex. kyrkor, företag m.m.) 
väljer sina medlemmar enligt formella lagar och informella koder, säger Gerth och Mills 
(1953: 166). Att rekrytera kan ses som att välja in personer i ett företag och ledningen 
bestämmer då vem som passar till vilken roll. Rollstrukturen i vårt land är enligt den 
strukturella förklaringsdimensionen patriarkalt bestämd och om det gäller samhället i 
stort så gäller det naturligtvis även rollstrukturer i organisationer och företag.  
 
I The Study of Man (1936) skriver Ralph Linton om status och roll. Han beskriver status 
som en samling rättigheter och skyldigheter som en individ har. Det är den sammanlagda 
summan av alla status i relation till samhället som utgör en individs position. En individs 
status är då en kombination av alla olika slags status som han eller hon kan inneha., t.ex. 
yrke, civilstånd, intressen m.m. Roll går inte att skilja från status och utgör den 
dynamiska sidan av den, rollutförandet Roll och status ser han som sätt att föra samman 
uppförande och attityder hos individen så att de stämmer överens med andra individer i 
samhället. Ju bättre överensstämmelse desto smidigare fungerar samhället anser Linton. 
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Linton infogar även begreppen ascribed och achieved, eller tillskriven och förvärvad, roll. 
Den tillskrivna rollen kan man säga att vi föds in i, något som vi inte kan påverka som 
t.ex. vilket kön vi har, vilken ålder vi är i och hur familjen ser ut, vilken klass vi fötts in i 
osv. Medan däremot den förvärvade rollen får vi göra något aktivt för att få t.ex. skaffa 
oss en yrkesroll. Det är den tillskrivna rollen som Linton ser som huvudparten i sociala 
system.  
 
Erving Goffman (1988) koncentrerar sig på mötet mellan människor. Hur vi interagerar 
med varandra beskriver han som en teaterscen där självet är en produkt av interaktionen 
mellan aktören och publiken. Världen är en teaterscen där vi skaffar oss kunskaper om 
varandra och gör klart för varandra vad vi kan förvänta oss och hur vi bör bete oss i olika 
situationer. Den roll vi vill visa utåt eller försöka ge intryck av är den vi visar upp. Vi 
iscensätter ett framträdande som med Goffmans ord är den aktivitet hos en viss individ 
vid ett visst tillfälle som tjänar till att påverka någon annan och vi försöker kontrollera det 
intryck vi ger. Där framträdandet äger rum är den främre regionen. I denna region finns 
det regler som vi följer, dels hövlighetsnormer som anger på vilket sätt vi behandlar vår 
publik och dels anständighetsnormer som talar om för oss hur vi bör uppföra oss när vi 
inte direkt tilltalar publiken men ändå finns inom syn- och hörhåll. Det som vi anser som 
privat och inte vill visa för alla är vad Goffman kallar bakom kulisserna eller den bakre 
regionen. 
 
När vi spelar en roll, framträder inför andra så förutsätter vi att vi blir tagna på allvar, 
menar Goffman. Likadant är det med aktören själv, han eller hon kan själv tro mer eller 
mindre på den roll som framförs. För att visa vilken inställning som vi kan ha till de olika 
rollerna vi spelar så skiljer Goffman mellan den cyniska och den uppriktiga rollen. 
Mellan dem finns det en glidande skala över hur uppriktiga eller cyniska vi är. Den 
cyniska rollen i ena änden av skalan uppstår när i personer inte tror på sitt agerande och 
inte bryr sig om hur omgivningen uppfattar deras agerande. Medan det däremot är 
tvärtom i den uppriktiga rollen. Då är den agerande helt övertygad om att uppträdandet 
han eller hon visar är äkta och riktigt rakt igenom; de tror på sitt framträdande. 
 
Begreppet rolldistans inför Goffman (1969) för att visa att rollen i praktiken aldrig är lika 
med den normativa rollen utan den blir något annat. Han menar att rolldistans är en del av 
en typisk roll och att man kan använda begreppet för att utifrån en sociologisk synvinkel 
handskas med motsättningen mellan en förpliktelse och den faktiska prestationen som 
man utför; det finns en rolldistans i själva rollutförandet. För att rolldistans ska kunna 
finnas så måste vi alltså vara medvetna om de roller vi spelar och det är också det stora 
antalet roller som gör det möjligt för rolldistans att finnas. Det är dock inte möjligt, anser 
Goffman, att helt och fullt gå in i varenda roll som tilldelas oss. 
 
 
3.3.1 Utforskande roll  
 
I tillägg till Goffmans cyniska och uppriktiga roll och Hage och Powers komplexa roll har 
Sandra Ralph och Marie Thurnäs i sin c-uppsats i sociologi (2003) lagt till en roll som de 
kallar för utforskande roll. Den utforskande rollen är en utvidgning av ovanstående roller 
och i den igår en hög grad av personlighetsutveckling. Med det menar de att individen 
kan prova olika roller och förhållningssätt och på så sätt nå ökad kännedom om sin egen 
identitet och även om andras beteenden. Den utforskande rollen innebär också att 
individen samtidigt som hon spelar en roll i ett visst sammanhang också visar sin egen 
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karaktär i det framträdande hon är med i och det bidrar till en ökad komplexitet i rollen.  
Jag tänker använda mig av denna term i analysen för att beskriva hur de fem kvinnor som 
jag har intervjuat beter sig för att komma vidare i sina karriärer. 
 
 
3.3.2 Rollerna i arbetslivet 
 
Jerald Hage och Charles H. Powers (1992) tycker sig se att en ny epok växer fram, post-
industrialismen, där arbetslivet har gått från att mest ha bestått av tung industri till 
högteknologi och informationsteknologi. De vill ha fram en förståelse för arbetsrollen och 
de personliga rollerna i detta nya arbetsliv. De menar att kunskap och teknologi formar 
samhället idag och det påverkar hur möten mellan människor ser ut. Världen förändras 
snabbare än förut och det gäller även för förändring och komplexifiering i arbetslivet.  
 
I arbetslivet så förenklas inte våra roller bara för att maskiner gör det arbete som tidigare 
mänsklig arbetskraft stod för, utan de kan tvärtom behöva förändras i grunden, menar 
Hage och Powers. Nya sorters arbete uppstår och det betyder att större kunskap behövs 
och att utbildning är något som numera fortgår under hela arbetslivet. Den nya tekniken, 
med t.ex. datorer, förändras snabbt och kräver att vi hänger med i utvecklingen. De menar 
att det idag inte finns många arbeten som man blir fullärd i och det innebär att människor 
inte kan slå sig till ro på arbetet, utan måste vara beredda att lära nytt och förändra sitt sätt 
att vara under hela arbetslivet. Det är ökad kunskap som står för förändringen menar de 
och den ökade kunskapen gör också att rollerna vi har blir mer komplexa. De platta, 
istället för de byråkratiska organisationerna, kräver mer av de anställda och vi behöver bli 
kreativa för att kunna klara av att anpassa oss till detta nya samhälle, anser de.  
 
Ledarskapsutbildningar handlar om roller. De lär ut vara vi ska vara medvetna om vilka 
roller vi har och varför vi har dem. De lär även ut hur vi ska få ut mesta möjliga ur ett 
samarbete mellan människor. I dessa utbildningar tas det också ofta upp att olika 
personligheter eller roller som vi antar ger ett bättre arbetsklimat eller i varje fall ett 
innovativare klimat. Alltför lika människor får svårt att skapa något nytt tillsammans och 
istället kan det behövas en konflikt för något ska kunna utvecklas (Levi 2001). Förmågan 
att kunna utvidga sin roll och växa med den är också avgörande för hur framgångsrik en 
person blir i sitt arbete, oberoende av vilken nivå man befinner sig på (Schein 1993).  
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4. EN REDOVISNING AV METODEN 
 
4.1 Metodval 
 

…att problematisera verkligheten är det första steget på vägen till 
kunskap.  
(Asplund 1970: 17). 

 
Den sociologiska forskningen används för att förstå orsaker och se samband. Det behövs 
också som Johan Asplund (1970) säger ett problemmedvetande för att få fram dolda, ej 
självklara saker och förklara dem. Jag är av den uppfattningen att inom det område som 
jag valt att undersöka passar en hermeneutisk ansats bättre än en positivistisk eftersom 
jag är intresserad av vad människor själva har att säga. Den kvalitativa intervjun visar 
världen just så mångsidig som den är; den ger många olika individers uppfattningar om 
samma sak säger Steinar Kvale (1997). Det som jag är intresserad av är att få en 
förståelse för hur den värld människor lever i ser ut och hur de upplever olika situationer, 
inte av att verifiera eller falsifiera hypoteser.  
 
Jag har valt att göra en kvalitativ intervjuundersökning för att försöka få fram de 
intervjuades berättelser om sin karriärväg. Det som jag ser som intressant med den 
kvalitativa forskningen är just den mångfald som kommer fram genom den.  Jag anser 
även att den kvalitativa forskningen har en större verklighetsnärvaro än den kvantitativa 
eftersom intervjupersonen får tid att utveckla svaren med egna ord och tänka efter än att 
som vid kvantitativa enkätundersökningar endast välja det svarsalternativ som passar 
bäst.  
 
Dorothy Smith (1999) ställer sig frågan: Vad är sanning? En epistemologisk fråga om hur 
vi kan ha kunskap om världen. Hon talar om att referera som ett sätt att förvärva eller 
skapa kunskap. Hon tar upp exempel på hur barn lär sig och menar att de observerar och 
sen för att få feedback på att de uppfattat världen på samma sätt som de vuxna (och det 
ska då vara det riktiga sättet) frågar och är inte nöjda förrän de fått svar. Hur kan man då 
använda sig av refererandet i sociologisk forskning? Smith menar att det är en social 
handling där mer än en person är aktiv och har en lokal anknytning så till vida att man 
hittar något och kan känna igen det, man namnger det och skapar så kunskap tillsammans 
vilket ger oss möjligheter att ”tala sanning”. Hon använder metaforen en karta där vi kan 
hitta våra vardagliga handlingar och känna igen dem i relation till andra och även inse att 
vad vi gör och vad som händer hänger samman med dessa relationer. En sociologi som 
tar fram denna kunskap ur det sociala måste, menar hon, komma från utfrågningar, 
intervjuer, och inte från ett teoretiserande. 
 
Att använda sig av en narrativ analys kan vara ett sätt att koncentrera sig på aktiviteter. 
Howard S. Becker (1998) skriver att resultatet av en narrativ analys blir en historia som 
förklarar en process och varför den ledde till ett visst resultat. Om jag nu ska titta på hur 
kvinnor har hamnat på chefsposter i min uppsats så kan jag istället för att koncentrera mig 
på vilka hinder de stött på eller hur deras personlighet ser ut, mer gå in och titta på vilka 
val har gjort, vad fanns det för alternativa vägar för dem, vad fick dem att välja just den 
väg de gjorde, osv.? Hur det ena ledde till det andra och där varje val de ställts inför 
utgjorde grunden för nästa val. En slags analys utifrån intervjuerna om hur processen som 
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ledde dem till var de är idag ser ut och vad som gjorde den möjlig. (Och då ska man 
enligt Becker fråga hur och inte varför i intervjun för att få fram en levande historia.)  
 
Becker (1998) hämtar mycket av sina tankar från Blumer och skriver att problemet som 
sociologer har när de forskar är att dels producera de bilder som de använder för att 
beskriva fenomen och dels att hitta sätt att förfina dessa bilder eller bildspråk. Det stora 
problemet är att vi inte själva är en del av det som vi studerar och därför inte har den 
förhandskunskap som de invigda har. Ibland kan man tro att man vet mer än vad man gör 
och det leder till förhastade slutsatser och att vi faller för att använda oss av stereotyper i 
beskrivningen och förklaringen av fenomenet. Som Becker säger:   
 

We run this risk all the time, largely because, as Blumer indicated, we 
are not those people and do not live in their circumstances. We are 
thus likely to take the easy way, attributing to people what we think we 
would feel in what we understand to be their situations /…/ In the 
absence of real knowledge, our imagery takes over.  
(Becker 1998: 14-15)  

 
Något att vara medveten om och tänka på för att inte falla i fällan. Jag kan tänka mig att 
det här är viktigt att kunna gå tillbaka till sina intervjupersoner och fråga vidare och gå 
djupare på det som verkar intressant för undersökningen men som kanske inte var så klart 
i den första intervjun. Istället för att tänka sig och gissa så får vi helt enkelt gå tillbaka och 
fråga mer. För vi vet alla vid det här laget att när man läser utskriften av intervjun så är 
det lätt att se vilka följdfrågor man borde ha ställt men inte gjorde. Det är också viktigt, 
precis som Mills (1984: 23-25) säger, att man kan växla mellan olika perspektiv och se 
olika anledningar till fenomenet man studerar. 
 
 
4.2 Förförståelse 

I den kvalitativa forskning är forskaren en del av den värld som han eller hon studerar 
skriver Steinar Kvale (1997). Den förförståelse som finns hos forskaren spelar då givetvis 
en stor roll och det innebär att vi bör tänka efter vad den förförståelse som vi har inför det 
som ska studeras betyder. Exempel på frågor som forskaren bör ställa sig är: Var kommer 
förförståelsen ifrån och vilken effekt har den på undersökningen och undersöknings- 
personerna? Karin Widerberg (2002) påpekar att en kritisk hållning är viktigt för dem 
som använder sig av kvalitativ metod i sin forskning och att man ska försöka se de 
bakomliggande orsakerna till att man gör vissa tolkningar och inte andra.   
 
Inom hermeneutiken är det forskaren som tolkar världen och är en del av den. Forskaren 
har en aktiv roll där hans eller hennes egna erfarenheter påverkar. Det betyder att vi 
förstår något med hjälp av det som vi redan vet eller det som vi kan förvänta oss av 
någonting, därför är det viktigt för oss att vara medvetna om att vi har en viss 
förförståelse när vi ska tolka intervjuresultaten. Den hermeneutiska spiralen där kunskap 
byggs på efterhand och på så vis utökar förståelsen för ett fenomen visar väl hur min 
kunskap i ämnet har byggts på efterhand som undersökningen har fortskridit.  Min egen 
bakgrund i arbetslivet inom vård- och omsorgssektorn har väldigt lite gemensamt med 
hur karriärerna för de personer som jag har intervjuat ser ut. Jag har under arbetets gång 
kommit att inse att min egen bild av hur kvinnliga toppchefers liv och karriär ser ut inte 
har varit så genomtänkt och antagligen påverkad av den massmediala bilden. Min 
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nyfikenhet på vad som gör att vissa kvinnor har lyckats att få toppjobb trots alla påstådda 
eller faktiska strukturella och kulturella hinder har varit det som drivit mig och jag har 
försökt att undvika mina egna förutfattade meningar. 
 
Den kvalitativa metoden har en poäng när det gäller forskarens förhållningssätt till sin 
egen förförståelse och det är att i intervjuer så får intervjupersonen själv välja vad han 
eller hon ska svara och därmed går det att till viss del undvika att styra undersökningen 
alltför mycket. En enkätundersökning med fasta svarsalternativ kan bli alltför styrd av 
vad vi tror oss veta och våra erfarenheter. Då bekräftar resultatet bara vad forskaren 
trodde sig veta och om syftet är att se om det finns något nytt, något man inte tänkt på 
tidigare så kan den kvalitativa metoden vara lättare. Här har jag velat få veta mer och få 
nya idéer om kvinnors väg till toppjobb och det blev ytterligare ett skäl till att använda 
mig av intervjuer.  
 
 
4.3 Genomförande av undersökningen  
 
Undersökningen började med att jag läste tidigare studentuppsatser och annan forskning 
och litteratur inom ämnet kvinnor, ledarskap och organisation. Jag hade en tanke om att 
för att komma förbi alla de hinder som finns beskriva för kvinnor i ”karriären” i 
litteraturen så kan en persons självbild ha viss betydelse. Utifrån den här tanken och 
litteraturstudierna kom jag fram till teman till en intervjuguide som kunde vara intressanta 
att använda mig av. Dessa var bakgrund, arbetslivet, karriär, privatlivet och framtid. 
 
Kontakt med intervjupersonerna togs per telefon och intervjuerna genomfördes senare på 
intervjupersonernas arbetsplatser. Efter intervjuerna var gjorda och transkriberade läste 
jag igenom materialet flera gånger och fick fram begrepp som var återkommande. Jag 
jämförde intervjuerna dels genom att se vad om skiljde dem åt och dels genom att se vad 
som var likt. Eftersom jag ville utgå från mitt material och inte hade några teorier och 
hypoteser att utgå ifrån från början så sammanställde jag ett så kallat spårhundsbegrepp. 
Med det menas att jag granskade materialet för att få hjälpa att spåra upp väsentlig 
problematik som förslag på riktning det fortsatta arbetet.  
 
 
4.3.1 Urval 
 
Eftersom det inte är greppbart att undersöka allt och alla samtidigt så förminskar forskare 
världen och gör ett urval av det som de vill studera. Urvalet gäller både vilka som ska 
ingå i undersökningen och vad i undersökningen som vi plockar ut som intressant för att 
belysa fenomenet vi skriver om. För att få fram ett vettigt urval tror jag det är viktigt med 
bakgrundsfakta. Ju mindre vi vet om ämnet sen tidigare, desto mer fakta behövs innan 
urvalet startar för att det ska bli så representativt som möjligt. Ett problem för oss som 
skriver uppsatser är att vi inte har så mycket tid på oss och snabbt ska ut och göra en 
undersökning för att sedan beskriva och analysera den. Urvalet av personer blir säkert 
inte alltid det bästa och det enda vi kan göra är att försöka se vad just vårt urval kan leda 
till och vad som skulle ha kunnat komma fram om vi gjort på ett annat sätt och skriva ner 
och förklara det. Vi måste vara medvetna om att urvalet styr resultatet.  
 
Antalet intervjuer är fem stycken. Alla intervjupersonerna är kvinnor och jag valde att ha 
det så eftersom det är kvinnors karriärvägar och vad som kan ligga bakom dem som är 
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syftet med min undersökning. Kontakt med kvinnorna fick jag dels genom min 
handledare som gav mig en lista på ett antal kvinnliga chefer som hon kände till i 
kommunen och dels genom en kommunal näringslivschef i en annan kommun som också 
hade ett antal namn på kvinnliga chefer som han kände till. Eftersom jag valde att 
intervjua kvinnliga toppchefer (Vd eller liknande) finns det inte hur många som helst att 
välja emellan i trakten och en del av de kvinnor jag intervjuat har varit med i liknande 
undersökningar tidigare.  Åldersmässigt är kvinnorna i femtioårsåldern, alla utom en som 
är drygt tio år yngre än de andra. Jag ville gärna ha en högre ålder på de intervjuade 
därför att de skulle ha hunnit med att byta arbete ett par gånger och ha en viss erfarenhet 
av att arbeta som chef. Ingen av kvinnorna känner jag själv sedan tidigare och urvalet av 
dem blev slumpartat såtillvida att jag helt enkelt tog med de fem första som valde att 
tacka ja till att vara med i undersökningen.  
 
 
4.3.2 Intervjusituationen 
 
Intervjuerna gjordes på intervjupersonernas arbetsplatser på arbetstid. De föreslog samt- 
liga att jag skulle komma till dem och i med deras positioner på arbetsplatsen kunde de 
själva avgöra om och när det var möjligt för mig att ta upp deras tid. Delvis tror jag att det 
berodde på att de förstod att jag var intresserad av deras yrkesroll och sedan värnar de om 
sitt privatliv och sin fritid och känner sig kanske inte så intresserade av att prata om 
arbetet när de kommit hem.  
 
Intervjuerna inleddes med att jag presenterade mitt projekt och berättade lite om vad jag 
studerar på högskolan och att den här intervjun ska ingå i min magisteruppsats i sociologi. 
Jag berättade vad jag var intresserad av att undersöka och varför jag valt just det här 
ämnet. Ingen av intervjupersonerna hade något emot att jag spelade in intervjuerna på 
band utan tvärtom de såg det som självklart att jag måste göra så. Ett flertal av dem har 
varit intervjuade tidigare i olika sammanhang och kände sig därför antagligen rätt 
bekväma i den situationen. Att spela in intervjun på band är en förutsättning för att kunna 
få ut så mycket som möjligt av den i analysen. Speciellt längre intervjuer är svåra att 
registrera utan bandspelare och mina intervjuer var på ca en timma vardera, sedan finns 
det ytterligare en fördel och det är att en inspelning gör att det blir möjligt att ta med 
exakta citat i redovisningen av intervjuerna. Att ta med citat är ett sätt att visa 
undersökningens tillförlitlighet, dvs. det jag tar upp är vad de verkligen har sagt.  
 
Enligt Kvale (1997) så är det viktigt att som intervjuare vara nyfiken och lyhörd. Det är 
enligt honom också viktigt att vara kritisk mot sina egna antaganden under intervjun. Han 
säger också att den som blir intervjuad påverkas av intervjun på olika sätt och man får 
inte glömma bort att intervjupersonen lämnar ut sig själv och sitt liv, mer eller mindre. 
Men en intervju kan som den här kan vara berikande, inte bara för forskaren utan även för 
intervjupersonerna och ge dem nya insikter om sitt liv. På så sätt kan intervjun vara 
kunskapsskapande för fler och inte bara för forskaren. Under intervjun försökte jag vara 
öppen och lyssna på vad de sa och inte låta mina egna förutfattade meningar och den 
förförståelse som jag hade styra mina tankar och frågor. Intervjupersonerna fick prata fritt 
och deras upplevelser var i centrum, en del var mer frispråkiga än andra och 
användningen av intervjuguiden blev därefter. Varje intervju varade som sagt ca en 
timma och det var också den tid som jag hade sagt till intervjupersonerna att den skulle ta. 
Jag höll på tiden och även om jag velat fråga mer så avslutade jag intervjuerna efter en 
timma för jag visste att de alla hade och har ett fullspäckat schema med inbokade möten 
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m.m. så då håller man tiden. Intervjuerna avslutades med att jag frågade dem om de hade 
något mer att tillägga, t.ex. något som jag inte hade tänkt på men som de själva tyckte var 
viktigt att få med i intervjun.  
 
 
4.3.3 Intervjuguide 
 
Till intervjun gjorde jag upp en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga) dvs. jag skrev 
ner stödord till olika frågor under ett antal teman som jag ansåg viktiga att ha med. 
Urvalet av teman och stödord gjorde jag dels efter mina egna tankar om vad som kan ha 
betydelse för forskningsfrågan och dels efter vad jag läst under litteraturstudier i ämnet. 
Jag valde en semistrukturerad intervjuguide för att inte vara låst till i förväg fastställda 
frågor då jag anser att det då blir lättare att anpassa intervjuerna efter hur samtalet med 
intervjupersonerna utvecklas. Det gav mig möjlighet att följa vad intervjupersonerna var 
intresserade av att berätta och istället för att fråga ut dem kunde jag låta dem prata på och 
skjuta in frågor under tiden.  
 
För undersökningen valde jag ut några teman till intervjuguiden. Dessa teman kom att bli 
bakgrund, arbetslivet, karriär, privatliv och framtid. Temat Bakgrund refererar till 
intervjupersonernas ålder, uppväxt, utbildning, föräldrars utbildning och arbete m.m. I 
temat Arbetslivet ville jag få fram mer om hur de ser på bl.a. ledarskap, uppdelning i 
manligt och kvinnligt i arbetslivet, skillnader mellan män och kvinnor samt vad framgång 
och status betyder för dem och vad det är för något. Karriär som tema använde jag för att 
de skulle beskriva sin egen utveckling, vilka arbete de har haft och har idag samt hur de 
fått dem. Genom temat Privatliv ville jag få en bild av hur de lever när de inte är på 
arbetet och slutligen genom temat Framtid ville jag få en uppfattning om hur de tror att 
framtiden kommer att se ut när det gäller kvinnliga chefers antal och positioner och om de 
tror att något i arbetslivet behöver ändras. Temana var till stor hjälp såtillvida att de 
hjälpte mig att se till att täcka in de områden som jag ansåg som intressanta för min 
undersökning, det var dessutom en trygghet för mig att ha dem tillhands om samtalet 
skulle gå i stå eller löpa iväg till andra saker. 
 
 
4.4 Etik 
 
Det finns främst tre olika etiska aspekter av forskarrollen, enligt Kvale (1997) Det är det 
vetenskapliga ansvaret, relationen till undersökningspersonerna och forskarens 
oberoende. Forskaren har ett vetenskapligt ansvar såtillvida att forskningsprojektet ska 
producera kunskap och den kunskapen ska vara så verifierad som möjligt och dessutom 
ska det vara något som är värt att veta. För att det ska vara möjligt att göra en så opartisk 
och fullständig undersökning som möjligt så är det viktigt att forskaren förhåller sig 
oberoende till forskningen (Kvale 1997: 111-112). Forskningens oberoende kan t.ex. 
hotas både av eventuella finansiärer och av dem som deltar i undersökningen och band till 
ena eller båda grupperna kan göra att vissa upptäckter bortses ifrån och vissa betonas av 
forskaren.  
 
När jag tog kontakt och frågade intervjupersonerna om de ville vara med i 
undersökningen förklarade jag samtidigt som jag berättade varför jag gör denna 
undersökning att de skulle intervjuas av mig personligen och att de i presentationen av 
materialet skulle få lov att vara anonyma. Det gjorde jag för att forskaren har moraliska 
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förpliktelser att skydda intervjupersonens intressen och ge dem tillräcklig information om 
undersökningen, så att de på ett välgrundat sätt kan bedöma om de önskar delta i 
undersökningen eller inte (Denscombe 2000: 125). En annan etisk norm som bör följas är 
att intervjupersonerna garanteras att information som de lämnar hanteras på ett 
professionellt sätt. I Personuppgiftslagen (PUL) ställs juridiska krav på dataskydd av 
personlig information som lagras på dator, tex. att personnummer inte får lagras så att 
utomstående kan komma åt informationen.  
 
Det finns en annan etisk aspekt att ta hänsyn och det är frågan om hur djupt och kritiskt 
intervjuerna ska och kan analyseras och om intervjupersonerna ska få ha inflytande över 
hur forskaren tolkar deras uttalande (Kvale 1997: 147-159). Jag lovade inte att de ska få 
ta del av analys- och intervjuutskriftsmaterialet under arbetets gång för att kommentera 
det och det var inte heller någon av dem som begärde det, men givetvis ska de få se det 
färdiga resultatet.  
 
 
4.5 Presentation av materialet 
 
Intervjuerna presenteras var för sig. Jag har valt att göra så för att få fram en bild av hur 
olika karriärer kan vara samt att intervjupersonernas egen berättelse ska komma fram till 
läsaren. Intervjuerna var på ca en timma var och de har blivit starkt förkortade i 
presentationen, men jag har försökt att få med det som jag anser som det viktigaste i deras 
berättelser med hänsyn till de teman jag ställde upp i intervjuguiden (bakgrund, arbetsliv, 
karriär, privatliv och framtid). Det innebär att jag har hållit mig nära empirin i 
presentationen av den och för att göra den mer levande har jag lagt in citat från 
intervjupersonerna i texten för att de ska få komma till tals ännu mer. Intervjucitaten har 
jag hållit så nära utskriften som möjligt, men jag har skrivit om dem från talspråk till 
skriftspråk för att göra dem läsvänliga och jag har tagit bort upprepningar och typiska 
talspråksord som va, eller hur osv. 
 
 
4.6 Reflektion över metoden  
 
Att lägga fokus på händelser istället för på människor får oss att bli intresserade av idéer 
mer än struktur och förändring snarare än stabilitet, säger Becker (1998: 46). Med det 
menar han att det är lätt att kategorisera folk och stoppa in dem i olika kategorier men då 
är det lätt att glömma bort att vi alla är individer som inte är exakt lika även om vi har 
vissa gemensamma drag som skulle kunna passa in i en kategori.  
 
Det går inte att generalisera utifrån de fakta som kommer fram i den kvalitativa 
forskningen som det går att göra med kvantitativa resultat, vilka Bryman (1997) uppger 
som tidlösa. Han säger att kvalitativa resultat är kontextbundna och då kan man inte 
bortse från det sammanhang de skapades i. Resultaten av undersökningen är en produkt 
som skapas i ett nära samarbete mellan forskare och undersökningsobjekten och den 
förförståelse de har spelar då en stor roll. Med en kvalitativ metod kan jag således inte 
generalisera utifrån mina resultat, men det var inte heller mitt mål med den här 
undersökningen.  
 
Det som är svårt att se under intervjutillfället men som kommer fram tydligt vid utskriften 
av intervjun är de lösa trådar som borde ha följts och de följdfrågor som borde ha 
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kommit. Att vissa saker inte blev uppföljda på ett sätt som kanske hade varit bättre beror 
dels på att jag från början inte var så insatt i den forskning som tidigare gjorts om 
problemet och dels på den begränsade tid som jag haft för den här undersökningen. Om 
jag hade kunnat återkomma till intervjupersonerna för en andra intervju efter utskriften av 
den första intervjun för att fördjupa mig i vissa delar av deras berättelser så hade det känts 
bra, men samtidigt så hade materialet blivit så mycket arbetsammare att hantera. 
 
Samtidigt som jag har redovisat intervjuresultaten på ett empirinära sätt så har jag stått för 
tolkningen av vad som bör komma med och hur jag utifrån de valda teorierna ska förhålla 
mig till dem och analysera dem, vilket är lika med ett teorinära sätt. De båda bildar den 
dubbla hermeneutiken (Gilje & Grimen 1992: 181f), vilken innebär att berättelserna är 
redan tolkade av intervjupersonerna när de berättar dem för mig men jag går ett steg 
längre i tolkningen av intervjupersonernas berättelser. De gör en tolkning av sitt liv och 
jag gör sen en tolkning av deras berättelse och väljer ut vad som kommer med. Det 
resultat som kommer fram till slut är socialt skapad av personer i ett sammanhang. 
Sammanhanget är därför viktigt att ta hänsyn till både när man som forskare tolkar sitt 
material och när man som läsare läser och värderar en rapport. Texter kan tolkas på 
många olika sätt av läsaren och därför är det en viktig sak för forskaren att förklara de 
perspektiv som han eller hon har på en text, säger Kvale (1997). Då blir inte de olika 
tolkningarna en svaghet hos den kvalitativa forskningen utan de blir tvärtom en styrka.  
 
Widerberg (2002: 18) skriver om de problem som finns med att legitimera kunskapen 
inom den kvalitativa forskningen. Hon menar att de begrepp som används inom den 
kvantitativa forskningen, som till exempel reliabilitet och validitet, inte är särskilt 
användbara i kvalitativa undersökningar. Många uppfattar den kvalitativa forskningen 
som alltför subjektiv och kritiserar den som metod just för det. De jämför då med 
kvantitativa metoder och anser att kvalitativa metoder också ska visa på samma slags 
objektivitet och saklighet som de förra uppvisar. Men Widerberg menar att det behövs 
något annat eftersom undersökningsmetoderna skiljer sig åt så pass mycket. Ett sätt att 
visa att forskningsresultaten är tillförlitliga är att ingående beskriva hela processen från 
början till slut. De val som har gjorts och varför de gjordes ska skrivas ner och förklaras 
menar hon.  
 
Att forskning ska vara objektiv och att forskaren förhåller sig neutral utan att störa visar 
på validitet. Men Hammersley och Atkinson (1995: 18-19) menar att den effekt 
forskarens närvaro har på dem som observeras inte behöver betyda att forskningen inte är 
valid. De säger att beteenden inte är desamma i olika kontexter och beroende på hur 
sammanhanget ser ut så reagerar vi olika på samma stimulus vid olika tidpunkter. Det 
betyder att i analysen måste sammanhanget och vem som var närvarande redovisas och 
tas hänsyn till; det betyder alltså inte att forskningsresultaten blir ogiltiga enligt 
Hammersley och Atkinson. Jag har redogjort för min förförståelse och hur 
intervjupersonerna har valts ut samt hur intervjusituationen var. Om det hade varit en 
annan person som ställt samma frågor är det inte säkert att den personen hade fått samma 
svar som jag fick. Likadant om jag hade intervjuat dem för ett år sedan eller igår då hade 
jag antagligen inte heller fått samma historia av dem. Det är detta som både jag och 
läsaren måste förhålla oss till; berättelser kan aldrig upprepas på exakt samma sätt. 
Intervjupersonerna minns tillbaka och tolkar sin historia i ljuset av hur de ser på den just 
idag (Abrams 1982). Först gör de en tolkning av sitt liv och sedan gör jag en tolkning av 
deras berättelser och det är den berättelsen som läsaren får sig till livs. 
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5. FEM OLIKA KARRIÄRVÄGAR 
 
Detta avsnitt handlar om hur karriärvägarna ser ut för de kvinnor som jag har intervjuat. 
Jag beskriver kort hur deras bakgrund ser ut, vilken utbildning de valde och vilka arbete 
de har haft och hur de sökt sig till andra arbete fram till den tjänst de har idag. De får 
berätta lite om hur de ser på sig själva och sin karriär och vad de tror har gjort att de 
kommit dit de är idag. De berättar också en del om hur de ser på arbetslivet och varför så 
få kvinnor har högre chefstjänster. Deras syn på ledarskap, vad som är manligt och 
kvinnligt och hur de tror att framtiden kommer att se ut berörs även det lite grand. 
Namnen jag använder är fingerade. 
 
För att ge läsaren en uppfattning om hur intervjupersonernas liv ser ut och visar jag nedan 
en sammanställning av några variabler. De ger en möjlighet till en snabb jämförelse av 
deras privat- och arbetsliv. 
 
 
 
Kategorier \ Namn 

     
    Mia 

  
Elisabeth 

 
   Karin 

 
    Helle 

 
   Malin 

Ålder 52 år 50 år 55 år 51 år 37 år 
Gift/sambo Ja Ja Ja Nej Ja 
Barn Ja Ja Ja Nej Nej 

Typ av verksamhet Privat 
koncern 

Privat 
koncern 

Kommunal 
förvaltning 

Privat 
mellanstort 
företag 

Privat 
mellanstort 
företag 

Typisk manlig 
bransch? Nej Nej Nej Ja Ja 

Hur fick du 
arbetet? Erbjuden Sökt själv Erbjuden Köpt Ärvt 

 
 
 
5.1 Intervju med Mia   
 
Mia är en pigg och mycket framåt person. Hon 52 år och bor idag i en mindre stad där 
hon sen några år tillbaka driver ett hotell som är en del av en franchisingkedja. Hotellet 
har ca 40 årsanställda och ca 130 säsongsanställda och det är lika fördelat på manliga och 
kvinnliga anställda. Intervjun genomförs i ett hörn av lobbyn på hotellet och hon sitter så 
hon har utsikt över den. Några anställda, som står i receptionen, kan om de vill höra vad 
hon säger vilket inte tycks bekymra henne. Hotellgäster sorlar lite i bakgrunden, men vi 
blir inte störda av någon.  
 
Mia berättar att när hon var yngre så bodde familjen utomlands i många år och hon gick i 
skola i olika länder, men lagom till högstadiet flyttade familjen tillbaka till Sverige. I 
skolan gick det bra och hon gick ut gymnasiet i Sverige med toppbetyg. Hon gjorde 
många förvånade när hon inte ville blir läkare eller tandläkare utan istället valde att 
utbilda sig till gymnastikdirektör. Det gjorde hon med tanke på att då skulle hon lätt 
kunna få jobb utomlands på sportresor. Under hela tiden som hon gick i skolan från 
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gymnasietiden och framåt så var hon politiskt aktiv. Hon var som ensam kvinna med i 
styrelsen för ett ungdomsförbund och satt en tid i kommunalfullmäktige. Efter 
utbildningen var färdig arbetade hon i Alperna ett tag och kom då på att hotellbranschen 
skulle passa henne och väl hemma i Sverige igen läste hon ekonomi och marknadsföring 
för att kunna driva ett eget hotell. Det gjorde hon sedan i ca sex år då hon sålde det för att 
söka andra hotelljobb i en större stad och lära sig mer om branschen. 
 
Sedan bytte hon jobb igen genom att söka till en större kedja och trodde att hon skulle bli 
försäljningsansvarig eller marknadschef, men efter några månader så upptäckte hon att 
den som hon arbetade för inte skötte sina ekonomiska åtaganden så hon blev kontaktad av 
ägaren och var då tvungen att säga att det fanns lite oegentligheter men att ägaren fick 
själv ta reda på vad det var.  
 

 Med de orden så fick jag ta över hela anläggningen så jag stod där 
jaha, det blev mitt nu helt plötsligt, oj, så det var inget val egentligen. 
Men det var jätteroligt, jag blev kvar där i sex år så det var jättebra.  

 
Mia blev erbjuden att ta över hela företaget och det var inget som hon egentligen tvekade 
över. Efter några år blev hon kontaktad av den kedja hon arbetar för idag och tillfrågad 
om hon kunde tänka sig att ta över ta över det hotell hon är på idag. Det var då ganska 
nergånget och illa skött, idag blomstrar det. 
 
Hon säger att hon säger att har haft förebilder och mentorer, dock aldrig någon kvinna. 
Det är mest beroende på att inom hennes bransch, först på GIH och sedan inom 
hotellbranschen så har det inte varit och är fortfarande inte så många kvinnor och inom 
politiken var hon nästan ensam. Den största mentorn som hon har haft och fortfarande 
använder sig av är sin pappa. Han lärde henne att reda ut saker och ting och att inte reta 
upp sig i onödan på obetydligheter. Hennes pappa har ingenjörs- och ekonomutbildning, 
hennes mamma var hemma när barnen var små och skaffade sig senare i livet en 
revisorsutbildning. 
 
Självförtroendet tror Mia kommer från barndomen. Det som påverkar är uppväxt, skola 
och påverkan hemifrån från föräldrar och syskon. Hon har ett stort självförtroende som 
hon alltid haft och enligt henne själv är hon väldigt envis. Eftersom bodde familjen 
utomlands gjorde det henne också van vid att dels ta ansvar för att något händer själv och 
dels van vid att skaffa nya kontakter. Hennes brokiga bakgrund med olika jobb och arbete 
inom politiken tror hon har gjort att hon känner sig säker på vad hon vill idag och att hon 
vet att hon kan ta chanser och lyckas. För som hon säger: 
 

Samtidigt tror jag inte jag hade nått dit om jag hade gått direkt från 
gymnasiet in på Handelshögskolan. För Handelshögskolan är 
enkelriktad. På den tiden var det, man pratade inte om management 
utan det var en ren civilekonom linje. Och då hade jag inte haft det jobb 
jag har idag och utan politiken så hade jag inte vågat fatta mina beslut. 

 
De första åren när hon hade eget hotell pendlade hon från en större stad och sen lagom 
när hon fick det nuvarande jobbet då flyttade familjen med och hennes man började 
pendla istället. Det var inget negativt med att pendla till jobbet tycker Mia. Det tog henne 
oftast en timma att pendla med bil mellan hemmet och jobbet. Hon säger att det var ett 
sätt att koppla av jobbet och kunna tänka, reflektera, över vad som hade hänt under dagen 
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och det var rätt fräscht för hjärnan. Hon löste många problem under tiden i bilen och 
kunde släppa jobbet helt när hon kom hem och hon säger att hon faktiskt saknar det idag. 
I och för sig har hon inga större problem med att släppa jobbet när hon kommit hem idag 
heller. Kläderna byts och då är hon hemma och kopplar av med att läsa eller gå långa 
promenader i skogen.  
 
Att ha ett arbete är viktigt och arbetet ska vara något positivt i livet; det ska vara roligt 
varje dag. Även om det finns problem på vägen så ska det vara roligt och problemen ska 
vara roliga att lösa för som hon säger man blir väldigt stark när man har löst problemen. 
Att lösa problem och klara av utmaningar är det som gör ett jobb intressant för henne. 
Men hon är också medveten om att varje dag inte är en dans på rosor och så är det ju inte 
på något jobb, säger hon. Att göra karriär betyder för henne att hennes mål är att göra 
något riktigt kul. Hon är inte intresserad av status, pengar och att få en massa förmåner, 
hon vill t.ex. inte ha en tjänstebil, utan målet med en karriär är att ha en trevlig arbetsplats 
och nöjda kunder.  
 
På frågan om vad hon gör i framtiden svarar Mia: 

 
Det vet jag inte, det är om det dyker upp någonting som är en utmaning. 
Jag har ju inte tagit några företag som inte har haft några problem. Så 
skulle jag göra något annat så kommer jag inte att komma till ett dukat 
bord. De jobben tittar jag inte ens på, det har jag förstått nu.  

 
Mia är ensam kvinna bland de chefer som ingår i franchisingkedjan och hon är även med 
i styrelsen i branschorganisationen där hon sitter som ensam kvinna. När vi pratar om hur 
det är och hur hon upplever att hon blir behandlad av de övriga männen så säger hon: 
 

Det enda som jag kan säga är att du får vara slängd i käften. Bita tag i 
de här gubbarna ibland. Men det går jättebra, det är absolut inga 
problem och man blir väl omhändertagen. Killar kan ju säga till en, det 
tycker jag är så häftigt med killar. En kille kan komma fram till mig och 
säga vad har du tagit på dig idag, det passar inte dig. Det kan inte två 
tjejer säga. Det är rakare på något sätt. Och det är min jargong själv, 
va och klarar man inte den jargongen då tror jag man får det väldigt 
svårt, för killar har alltså ett mer manligt språk.  
 

Hon upplever inga problem med att var nästan ensam kvinna ledningen och tycker att 
hennes eget sätt att vara är ganska likt männens. Hon är kvick med kommentarerna och 
drar sig inte för att utnyttja det faktum att hon är kvinna och de andra är män. Mia säger 
med ett skratt att ett väldigt effektivt sätt att få tyst på någon som hon tycker beter sig 
dumt och tjafsar emot henne på t.ex. ett möte är att slänga ut frågan: Säger du så bara för 
att jag är tjej? eller Tror du att jag är dum? I så fall hade jag väl inte suttit här.  
 
För att komma fram i ledningsjobben anser hon att kvinnor måste våga mer än vad de gör 
idag, rent generellt, de måste våga göra bort sig ibland för det gör ju männen. Det finns 
chanser för kvinnor tycker hon; man måste bara ta dem. Hon vill hellre se möjligheter än 
svårigheter och tror att kvinnor håller tillbaka sig själva. 
 
Vad det gäller samhällets insatser för att öka antalet kvinnliga ledare bl.a. genom 
kvotering så säger hon att hon inte alls tycker om det.  
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Där tror jag att det kan bli väldigt fel som tjej för då kan det bli det här 
att hon har inte meriterna. En dold mobbing och då tror jag att vi tjejer 
backar hellre än att ta steget framåt. Jag har alltid varit emot all typ av 
kvotering. Man måste lära sig att slåss på barrikaderna för annars 
klarar man sig inte.  

 
Det största problemet för kvinnor anser hon vara att de tar på sig för stor del av ansvaret 
för hem och familj. Mia har inga egna barn, men hennes man hade två små barn när de 
träffades så hon har vad hon kallar bonusbarn som nu är vuxna. Hennes man, som också 
är högutbildad, tog sin del av ansvaret när barnen var små och var hemma när barnen var 
sjuka och Mia pendlade till sitt hotell. Hon hade gärna sett att det fanns ”pigavdrag” och 
tror att det hade löst mångas problem.  
 

Det är massa möten, du ska ut på olika saker, men hade jag haft 
småbarn eller inte haft markservicen klar då hade jag ju utplånat mig 
själv och haft ont i magen och ont i huvudet och varit ganska otrevlig, 
men det är en dödssynd i Sverige. 

 
 
5.2 Intervju med Elisabeth 
 
Elisabeths arbetsplats är egentligen i Stockholm, men hon har valt att inte flytta utan att 
pendla med flyg de dagar i veckan som hon behöver åka dit. Hon har ett rum på 
bankkontoret där hon tidigare var chef som hon kan utnyttja när hon är hemma vilket blir 
ungefär en dag i veckan, övriga dagar åker hon runt och har möten på olika lokalkontor i 
södra delen av Sverige. Det här arbetet har hon haft i ca ett år och det innebär att hon är 
chef för samordning och utveckling av de olika kontoren i koncernen, tidigare var hon 
chef för ett större kontor inom samma koncern som hon arbetar för nu i staden där hon 
bor.  
 
När jag träffar henne så är det på hennes kontorsrum på banken där hon sitter och 
planerar sin kommande arbetsvecka och även brukar ha telefonmöten. Hon är lugn och 
trevlig och vill gärna ställa upp som intervjuperson för mig som student fast hennes 
schema är mer än fullt. 
 
Elisabeth är 50 år gammal. Hon bodde som liten på en mindre ort och växte upp 
tillsammans med sina föräldrar som hade ett eget företag. Pappan jobbade mycket och 
även hennes mamma hjälpte till i företaget. Att hon skulle läsa var nog självklart säger 
hon, men hon fick göra som hon själv ville. Hon gick ut gymnasiet och var sedan rätt 
ensam bland sina kompisar att söka vidare till universitet och hon var egentligen osäker 
på vad hon ville. För hon menar att det inte fanns någon i hennes sociala närhet som hade 
kontakt med akademikervärlden och det gjorde att hennes referensramar var rätt så snäva 
och det fanns ingen dialog som hon kan se att hon har idag med sina egna barn om vad 
som är en bra utbildning och vilken skola man ska välja. Efter utbildningen i Lund så 
sökte hon arbete: 
 

När jag kom ut från Lund så var det ganska tufft för akademiker att få 
jobb och det var nog mer av en slump än av ett strategiskt val att jag 
började jobba på en revisionsbyrå. För jag sökte några jobb, man sökte 
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ju det som fanns, och så fick jag jobb snabbt och det var en tillfällighet 
att det blev just inom revision som jag fick jobb. 

 
Var hon fick sitt första arbete ser hon som ett resultat av slumpen. På den första 
arbetsplatsen blev hon kvar i ca tolv år och blev så småningom auktoriserad revisor, 
vilket inte var så vanligt då. Hon kom väldigt bra överens med sin chef och uppskattade 
honom och säger att det gav henne så småningom en uppskjuten plats i byrån. Chefen gav 
henne självförtroende och tack vare honom så fick hon bra uppdrag och tack vare det så 
kunde hon visa hur duktig hon var. Hon säger att: 
 

Har du rätt chef som sponsrar dig och säger rätt saker ja då vågar du 
och då blir du sedd och jag tror att det är ännu viktigare i början (av 
karriären). 

 
Efter tolv år så blev hon tillfrågad av chefen på en bank om hon ville komma och arbeta 
för dem på en chefspost. Hon hade då just fått sitt andra barn och tvekade först men sa 
sedan att om hon fick arbeta deltid, 80 %, så ville hon gärna börja hos dem. Hon arbetade 
deltid under några år på olika chefsposter i banken, det var en turbulent tid med många 
omorganisationer och hon fick gång på gång söka sin egen tjänst. Bankvärlden är rätt 
hierarkisk, idag har det dock plattats ut något och det finns nu tre olika chefsnivåer, säger 
Elisabeth. De sista åren hon arbetade på bankkontoret i hemstaden så var det som 
bankdirektör. Jag frågar henne om hon själv sökte den tjänst hon har idag och hur det i så 
fall kom sig:  
 

Ja, det gjorde jag. Jag har kört 12,13 år på varje plats, det är ganska 
långa pass. Då tyckte jag nu vill jag göra något nytt. Men det var också 
en tillfällighet, det är en helt ny befattning i banken … jobbet får vara 
lite spännande.  

 
Elisabeth ger intryck av att var en säker, målmedveten kvinna med en stor drivkraft 
bakom sig. På frågan varifrån hon tror att den drivkraften kommer svarar hon: 

 
Jag tror det kommer från barndomen. Jag har alltid varit ganska 
tävlingsinriktad. Vad det än är. Jag ska vinna. Och jag tror att är du lite 
det... Drivet måste du ha. Sen kan man inte säga i yrkeslivet att jag 
måste bli etta, men man måste ha drivet och det har jag nog med mig 
hemifrån. Jag har aldrig gått och tänkt att jag ska bli chef utan det är 
mer drivet. Att göra affärer är också en tävling. 

 
På tal om vad en karriär är och vad ordet betyder för henne så svarar hon: 

 
Svår fråga. Jag har väl sökt utmaningar hela tiden. Velat göra nya 
saker. Jag har aldrig varit den där strategen som tänker att om jag gör 
det här nu så ska jag göra det om fem år, så har jag aldrig funderat utan 
jag tar chansen när den kommer helt enkelt.  
 

Elisabeth säger att hon är nog ganska drivande som person och att hon inte mår bra när 
det känns segt runtomkring henne. Hon vill att det ska hända saker och det tror hon är 
avgörande för sitt sätt att vara, en drivkraftig person. Det viktigaste med ett arbete tycker 
hon är att det är intressant, meningsfullt och utvecklande. Hon vill känna att hon inte står 
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stilla, att hon hela tiden lär sig nya saker och utmanas att ta tag i nya saker. Det ska 
framförallt vara kul också, för är det inte det då ger man inte järnet, menar hon. Status är 
inget hon tänker på, men självklart vill hon bli uppskattad för det hon gör. Men, påpekar 
hon, man kan inte sträva efter en titel för då blir det fel.  
 

Du vill ha ett jobb som är spännande och är det inte tillräckligt 
spännande då kommer du att söka dig ett nytt. Kanske för att det är 
spännande så söker du större och större utmaningar och då blir det en 
karriär, helt enkelt. Jag tror det funkar så. 

 
Ledarskapet, att leda ett företag det är rätt så likt oavsett bransch. Det märker man som 
mentor inte minst, säger Elisabeth. Det är samma frågor de diskuterar, samma 
problematik, som hur får man människor att gå åt samma håll, hur man får alla på vagnen 
osv. Elisabeth har aldrig själv haft en mentor när hon arbetade på banken, nu har hon det. 
Men det finns mentorskap på banken och en del kvinnliga chefer har varit med i Ruter 
Dam (ett projekt för att få fram kvinnliga chefer), men de har då redan kommit en bit 
uppåt i karriären.  
 
Hon tycker att man ska se till att skaffa sig bra förebilder och inser att hon själv är en 
förebild för många, men samtidigt så säger hon att i vardagen så är det inget hon tänker 
på fast hon kanske borde göra det. Hon har också varit mentor själv åt ett antal yngre 
kvinnor, mest för att hon tycker det ger en hel del även för egen del, men hon ser helst att 
de kommer från olika organisationer.  
 
Det viktigaste för att lyckas säger hon är att skaffa sig en chef som ser dig, som ser vilken 
kapacitet och vilka möjligheter du har och hon berättar att:  

 
Jag hade när jag började jobba, alltså kom ut från Lund, en chef som 
var man och som verkligen såg mig. Det måste jag erkänna att jag tror 
det är han som lyfte mig. Han såg mig, jag fick göra saker som kanske 
inte var vad en ung tjej hade gjort innan, han gav mig otroligt stor 
självständighet att få jobba med saker. 

 
Hon ser en skillnad på chefsrollen idag och när hon började arbeta, då var det traditionellt 
chefskap och förvaltarroll som gällde, idag ska man vara mer ledare och ha en aktiv roll 
både mot anställda och mot kunderna. Det som hon tycker är bäst med chefsrollen är att 
den ger henne en chans att påverka sker och ting: 

 
Jag vill nog påverka, sitter jag på ett möte så är jag ganska aktiv. Det 
gör ju att man påverkar många, kan man påverka så får man en frihet. 
Du kan styra ditt liv lite. 

 
Den bransch hon arbetar i är ganska uppdelad i sektorer och i vissa dominerar kvinnor 
och i andra män. Typiskt är att ju längre ner mot golvet och ju närmare kunden desto fler 
kvinnor finns det.  Jag frågar henne om varför hon tror att det är så, om hon tror att de 
söker jobbet i sig eller om det är så att män söker sig till avdelningar där det är flest män 
och kvinnor då gör vice versa?  

 
Nej, jag tror de söker sig till jobbet, det hoppas jag. Det är nog ingen 
som går och tänker på det där med manligt/kvinnligt. Det är jobben de 
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söker, men man ska inte underskatta nätverk Det öppnar en dörr, men 
det är ju också så i en rekrytering att män ser män. 

 
I framtiden, kanske inte så långt iväg, så tror hon att det måste ge resultat att många tjejer 
läser vidare efter gymnasiet och har bättre resultat än killarna. Men hon säger att det är 
viktigt att de inte bara läser utan sen också vågar satsa på sitt arbete. Ett stort problem tror 
hon är den sociala delen. Att när man skapar sig en relation med en annan så måste båda 
ha en förståelse för att var och en har sitt liv och arbete; det tror hon är jätteviktigt. 
Hemma har hon aldrig behövt ta den diskussionen för hon säger att hennes man har 
förstått att hennes arbete kräver många arbetstimmar och hon tror inte att hennes två barn, 
vilka är vuxna idag, har mått dåligt av att ha en mamma som arbetade mycket. Hon säger 
att hon märkt att många unga duktiga tjejer som hon trott ha kapacitet att gå långt inom 
sitt yrke kliver undan och står tillbaka i sin relation.  
 
Men hon tror inte på att delad föräldrapenning skulle göra någon skillnad. För hon menar 
att man ska ta tillvara på den tiden när barnen är små och i det stora hela så tror hon inte 
att några få år mer eller mindre ute i arbetslivet spelar någon roll för karriärens skull: 
 

Med mitt första barn, så trodde jag inte man kunde vara borta från 
jobbet och när jag fick mitt andra barn så tog jag så absolut lång tid jag 
kunde. Jag tycker man ska vara egoistisk. Jag är inte för delad 
föräldrapenning. Jag tror inte det blir några bättre karriärister för att 
man är hemma bara sex månader. 

 
I veckorna blir det inte så mycket fritid, hon hinner inte göra så mycket säger hon, arbetet 
tar upp den mesta tiden. Idag arbetar hon inte fullt så många timmar som när hon var 
bankchef då kunde det bli ca 50 timmar i veckan. Men eftersom hon aldrig har haft ett 
arbete där hon börjat kl.8 och gått hem kl.16 så säger hon att hon inte tänker på 
arbetstiden utan det får bli den tid som behövs. Visst har hon alltid arbetat mycket men 
hon säger att med ett sådant arbete som hon har och har haft så får man också 
ekonomiska förutsättningar att kunna göra saker som t.ex. resa med familjen på semester 
när man väl är ledig. 
 
 
5.3 Intervju med Karin 
 
När jag träffar Karin för intervjun så är det i hennes arbetsrum på förvaltningen. Hon har 
ett stort rum som är smakfullt inrett och hon matchar det perfekt med sina kläder i strikt 
klassisk stil. Hennes pappa hade gjort karriär inom det militära och hennes mamma var 
utbildad lärare men blev hemmafru när Karin föddes. Karin och hela familjen var mycket 
intresserade av djur, framförallt hästar, och Karin som gick naturvetenskaplig linje på 
gymnasiet tänkte läsa till veterinär. Men då träffade hon sin blivande man som var 
allergisk mot hästar och hundar. Hon säger att då fick hon välja djuren eller mannen och 
hon valde mannen. Karin är idag 55 år gammal och fortfarande gift med samme man. De 
fick två barn som idag vuxna och utflugna. 
 
Från början utbildade hon sig till lågstadielärare sen gick hon vidare och utbildade sig till 
skolledare och hon har även en mastersexamen från handelshögskolan. Plus att hon gått 
massor av ledarutbildningar genom åren. Men Karin säger att hon tänkte ju inte att hon 
skulle bli chef, utan hon utbildade sig till lärare och trivdes jättebra med det. Det är ju 
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också ett ledarskap, att vara lärare menar hon. Efter några år kände hon att hon ville mer 
och gick en rekryterande skolledarutbildning. Då fick hon vikariat både som studierektor 
och som rektor, och arbetade även en tid med kompetensutveckling på skolor i 
hemstaden. Sedan sökte hon ett jobb som kommundelschef i en annan stad och fick det, 
efter fyra år där gick hon vidare till ett jobb som förvaltningschef istället inom samma 
kommun. Där stannade hon i sju och ett halvt år. Och sedan blev hon rekryterad till en 
annan kommun där hon också har ett förvaltningschefsjobb. För att bli rekryterad så säger 
hon att det är viktigt med kontakter, det är dock inte alltid så man själv måste känna 
många utan någon känner någon som har hört talas om en och på så vis kan man bli 
erbjuden jobb. Eller också börjar man prata om att det skulle vara roligt med något nytt 
och då kan folk i omgivningen förstå att man vill vidare säger hon och förklarar att: 

 
Jag har alltid trivts där jag har varit och tyckt att det är det bästa jobbet 
just nu. Och sen när jag känner att nu börjar jag känna att det är lagom här 
då börjar man få ut tentaklerna och håller öronen öppna: finns det något 
spännande eller så, Det är ändå så pass krävande chefsjobbet så har man 
inte kul på jobbet eller känner att man trivs nej, då blir det inte bra. 

 
Karin har alltid jobbat i politiskt styrda organisationer vilket hon har trivts med, men hon 
tycker att det skulle vara roligt att prova på den privata sektorn också och hon hoppas 
hinna byta arbete någon gång till innan hon blir pensionär. Är det viktigt för dig att känna 
att du utvecklas, att det händer något frågar jag henne och då svarar hon: 

 
Ja, jag kan inte tänka mig att sitta här de här tio åren till pensionen då. 
Det är för länge, tio år har jag aldrig stannat på ett jobb. Samtidigt ska 
man stanna så länge att man hinner få något gjort också, hinner 
genomföra någonting. Jag är nog alltid lite på väg… Vad ska jag bli när 
jag blir stor... Som du säger det är nog en drivkraft, utveckla verksamhet 
och utveckla sig själv, så finns det massa spännande saker att göra. 

 
På frågan hur hon skulle vilja beskriva sin karriär så säger Karin: 
 

 Slumpen är det inte. Jag har haft en vilja och drivkraft att gå vidare. 
Har kompetensutvecklat mig mycket genom åren och det tror jag är 
viktigt för att hänga med för den utbildning man har är ändå bara en 
grundutbildning, sen får man hela tiden hålla på och utveckla sig. 

 
Karin berättar att hon känt det som naturligt att hon skulle utbilda sig, hennes föräldrar 
var för det och det var ett självklart val. Hon fick mycket stöd hemifrån och blev pushad 
av sina föräldrar. Hon höll på mycket med hästar när hon var yngre och tävlade och då 
var det hennes pappa hjälpte och stöttade henne med det. Hon höll även på med idrott. 
Mycket med ledarskapet tror hon att hon har fått från sina föräldrar i och med att de har 
gett henne mycket stöd, men också en tro på sig själv. Du är bäst, du klarar det här, det 
har hon fått höra ofta genom coachning i tävlandet och Karin ger också intryck av att vara 
en mycket positiv person.. 
 

Jag är en tävlingsmänniska, För att hamna i en chefsposition så tror jag 
man har en drivkraft, har den här viljan och viljan att påverka, som chef 
så har man ju makt, makt att påverka sen beror det på hur man 
använder det. 



                                                                   Kvinnor i karriären 
________________________________________________________________________ 

 34

Sen har hon haft människor runt omkring sig som har hjälpt och stöttat henne i arbetet 
och det anser hon är viktigt. Det är viktigt att ha goda chefer, chefer som gillar en eller 
som vill hjälpa en och just det tror hon har varit en framgångsfaktor i hennes yrkesliv. 
Men hon påpekar att det inte har varit så att hon har sökt ett jobb bara för att just den 
chefen är där utan hon har råkat få en del jättebra, fantastiska chefer så det har kanske 
varit lite tur också menar hon. Det är så att hon har haft en del mindre bra chefer också, 
men hon har ändå haft några stycken som varit väldigt bra för henne och det är så hon 
försöker stötta unga medarbetare som vill uppåt; genom att vara en bra chef som ser och 
stöttar yngre personer.  
 
Karin pendlar till arbetet och gjorde så på sitt förra arbete också. Hon tycker att det 
fungerar bra, det tar idag ca femtio minuter för henne att köra hem och då hinner hon 
fundera över det som varit på dagen och när hon kommer hem då har hon släppt det och 
då kan hon koppla av. Det är reflektionstid, säger hon.   
 

Det första jag gör när jag kommer hem det är att byta kläder och det blir 
liksom symboliskt att nu går jag in i en annan roll och sen är jag hemma 
och där är jag någon annan, för det mesta.  

 
Hon menar att på arbetet så är det en funktion som hon har, självklart är hon samma 
person, men det blir symboliskt för henne att hon kan släppa rollen som chef först genom 
bilresan och sedan genom att byta kläder och då är hon hemma och då är det annat som 
upptar hennes tankar.  
 
I kommunen där Karin arbetar finns det fyra kvinnliga förvaltningschefer av fjorton. Hon 
säger att hon tyckte det var rätt roligt att det blev en kvinna vid den senaste rekryteringen, 
men samtidigt säger hon att man ska rekrytera den som är mest kompetent och hon tycker 
inte att man ska kvotera. Hon skulle gärna se fler kvinnliga chefer på högre nivå, men 
anser att de ska ta sig dit på sina meriter. Karin tror också att könsskevheten kommer att 
förändras på sikt. 
 

Men jag kan se i den yngre generationen, unga kvinnor är mycket 
tuffare, jag har gott hopp om framtiden jag tror att det här är ett 
försvinnande problem. Unga kvinnor och unga chefer idag har ett helt 
annat självförtroende än som det var. 

 
Finns det skillnad på manligt och kvinnligt ledarskap? Karin är väldigt väl medveten om 
de faktiska skillnader som finns mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden och hon 
läser mycket böcker om ny forskning och vad som händer inom hennes område och även 
det som rör ledarskap. Hon berättar att hon har svårt för att säga att så här gör alla män 
och så, men sen så vet hon ju också alla schabloner som finns t.ex. att kvinnor kan ha fler 
bollar i luften och är mer intresserade av mjuka frågor, men hon kan inte säga att hon 
tycker att det stämmer med verkligheten. Det är inte så mycket manliga eller kvinnliga 
egenskaper utan mer individuella skillnader anser hon. 
 

Det finns ju de där vanliga generaliseringarna, men jag vet inte om jag 
köper dem. Jag tror det ligger mer i personlighet. Nu får jag tänka lite. 
Mycket är säkert likt och det som är olikt tror jag kommer av ens 
personlighet och bakgrund och utbildning; det man har med sig, 
erfarenheter man har med sig.  
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Ledarskap överlag tycker hon går ut på att man ska lyssna och involverar andra. Fler 
tänker mycket bättre än en säger hon och hon tror på medarbetarnas kunskaper och att 
man ska ge ansvar, delegera och visa engagemang som ledare. Hon försöker jobba utifrån 
de och på så sätt försöka få människor att växa i sin roll. Hon säger att hon har väldigt 
kompetenta människor runt om sig och det är det som gör att hon tycker det är så kul att 
jobba.  
 
Karin berättar att det är bra med förebilder och mentorer när man kommer som ny på ett 
arbete, men att hon även har lärt sig ledarskapet genom att se på de mindre bra cheferna 
som hon har haft. Hon menar att även det dåliga exemplet kan vara viktigt och kan ge en 
insikt i hur man inte ska göra. Hon är med i lite olika nätverk och har själv skaffat sig 
mentorer under årens lopp. Det är ett viktigt sätt att få reda på informella ting som annars 
kan vara svåra att komma åt, menar hon. Hon tycker att det är viktigt att kvinnor stöttar 
varandra och hon kan göra det genom att vara en förebild. Hon menar också att man 
känner att män har sina kontaktnät och kontaktvägar som kan ske inte alltid är så lätta att 
tränga igenom så därför bör kvinnor stötta varandra.  
 
 
5.4 Intervju med Helle 
 
Helle som idag är 51 år gammal gifte sig med en svensk och flyttade till Sverige från 
Österrike i mitten av 1970-talet. Hon hade då gått ut gymnasiet, lagt sina 
konstnärsdrömmar på hyllan och skaffat sig en utbildning till sekreterare. Hennes 
föräldrar har ingen högre utbildning, men hennes pappa drev ett företag och mamman var 
hemma när Helle och hennes bror var små och mamman började arbeta som sekreterare 
när barnen blivit stora. 
 
Helle lärde sig svenska väldigt fort och började som svensk-tysk sekreterare efter bara 
fyra månader i Sverige. Hon arbetade på ett Östtyskt bolag och kom i kontakt med 
motköpsaffärer och blev ansvarig för det mellan Östtyskland och Sverige. Efter ungefär 
fem år slutade hon och började på ett annat företag där hon jobbade med försäljning och 
inköp, vilket hon tyckte var kul. Sedan gick hon vidare till ett annat bolag och där blev 
hon inköpare av aluminium och detaljer till inredningsbranschen och då kände hon att 
hon behövde ha lite mer utbildning och gick en tvåårig utbildning på IHM till 
inköpsekonom. När det var klart så jobbade hon vidare som inköpare i några år på samma 
företag.  
 
Så småningom flyttade hon till den ort hon bor på idag för hon och hennes dåvarande 
man ville flytta från storstaden ut till landet. Hon ville starta ett eget företag men tyckte 
inte om att arbeta hemifrån så hon sökte och blev inköpsansvarig på ett 
tillverkningsföretag i trakten. Så småningom så gick det bolaget i konkurs och då tog hon 
och en kollega över det. 
 
Helle har inga barn och hon säger att hon inte tror att familjelivet har påverkat något när 
hon har sökt de olika arbetena som hon har haft. Hon tycker att hon alltid har gjort det 
som hon tyckt var roligt. Vid frågan om hon tänkte sig att göra karriär i den meningen att 
en ledarroll var något hon ville uppnå svarar hon:  

 
Jag har aldrig haft som ambition att bli VD. Min ambition har alltid 
varit att göra ett väldigt bra jobb, jag tycker det är roligt att göra ett bra 
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jobb och jag är väldigt ansvarstagande, jag ger allt jag kan för det jobb 
jag har och det ger naturligtvis så småningom något att komma vidare 
på. Men jag har aldrig gjort någon planerad karriär. 

 
Helle säger att hon hade ju inte alls tänkt att hon en dag skulle vara VD på ett företag och 
när hon väl blev det så var hon själv överraskad. Men hon menar att det var en nödvändig 
åtgärd att köpa företaget, för när det gick i konkurs under den förre ägaren så såg hon 
inget annat val. Hon säger att antingen så blev hon utan jobb eller så fick hon ta tag i det 
och då bestämde hon sig för att ta tag i det och då köpte hon tillsammans med en kvinnlig 
kollega företaget från konkursboet. Jag frågar henne hur hon vågade satsa på att köpa 
företaget och då svarar hon: 

 
Jag tror att det är det att jag har fått väldigt mycket självförtroende av 
min far. Han har alltid sagt att: det kan du göra och det är inget problem 
för dig och gör du det bara för det är du kapabel till. Jag har aldrig känt 
så här att jag kanske inte klarar av någonting eller att jag inte vågar, utan 
om du vill ha någonting så ta för dig. En uppfostran som gav mig 
självförtroende. 

 
Men Helle anser att man i grund och botten måste vara en riskbenägen person när man 
sitter som VD för annars vågar man inte göra några saker. Det som påverkar en till att 
våga fatta beslut som rör många personer och mycket pengar är att när du har föräldrar 
som också fattar beslut, eller åtminstone en förälder som fattar beslut, säger hon. Hon 
menar att om man har väldigt mjuka och veliga föräldrar som inte förmedlar det här att 
våga och satsa då kanske man blir likadan, alltså velig, för uppfostran påverkar en.  
 
Att arbeta tycker hon är roligt och även om hon skulle bli ekonomiskt oberoende så 
skulle hon inte sluta arbeta. Kanske hon skulle arbeta lite mindre timmar i veckan och få 
mer tid över för sin häst. Men sen tänker hon att om hon skulle dra ner på arbetstiden, 
vilken periodvis är upp till 50-55 timmar i veckan, så kan hon inte fungera som VD 
längre så hon säger at så länge hon är kvar på företaget går det nog inte att ändra på 
arbetstiden. Hon säger att hon är väldigt nöjd med sitt arbetsliv idag men om det nu 
skulle bli så att hon skulle få en förvaltarroll eller om hon inte ser utmaningar i arbetet 
längre så skulle hon nog känna att hon behöver göra något annat.  
 

Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle kunna ha det så här 
en gång i livet... Men jag står ju inte still, jag har liksom planer framåt 
och kan se nya möjligheter. Jag är ju lite entreprenör så att jag tycker 
bara det är roligt så länge jag kan se att jag kan utveckla bolaget.  

 
Helle tycker om att fatta beslut och anser att hon är väldigt bra på det. Hon tycker inte om 
att vänta eller dra något i långbänk utan vill att saker och ting ska hända snabbt och 
menar att då trivs hon med att vara chef om hon kan få bestämma. Det som hon tycker 
har varit bland det svåraste med ledarskapet är att inse att alla är vi olika och att det inte 
alltid är så lätt att få med sig medarbetarna. 

 
Ibland är det väldigt svårt att hantera situationer när människor är så 
annorlunda, alla är ju inte lika som jag är och har samma tankesätt 
eller samma sätt att vilja arbeta på, för vissa är ju inte arbetet som ett 
livselixir utan något som de gör för att de måste tjäna pengar eller så, 
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och det har väl gjort att det tagit många år för mig att acceptera detta 
och göra det bästa utav det. 

 
Hennes kollega, ekonomichefen på företaget, som också är delägare är kvinna och Helle 
säger att hon inte är så övertygad om att det är en fördel. Deras konstellation passar så bra 
ihop eftersom de är så olika att de från början verkligen har hittat sina roller, Helle den 
mer utåtriktade och kollegan mer introvert så då blir det inga konflikter. Annars kan det 
ju vara lätt att två kvinnor inte kan komma överens, säger hon. Men eftersom hon inte har 
något problem med att arbeta med män så hon tycker att det inte spelar någon roll om 
hennes medarbetare är män eller kvinnor. Men däremot så kan hon märka att andra som 
inte känner henne förväntar sig ett visst sätt att vara från hennes sida därför att hon är 
kvinna. 
 

Sen så tror jag att man inte är van vid att en kvinna är så bestämd som 
jag är, utan en kvinna ska ha den där mjuka ledarformen med empati 
osv. Det är inte så att jag inte har empati utan jag har inte tid att flamsa 
så mycket utan jag är rak på sak och det tror jag man förväntar sig ofta 
att jag ska vara annorlunda än jag är. 

 
På tal om huruvida det är manliga normer eller inte som styr företagsvärlden säger Helle: 

 
Det gäller ju att spela spelet, det är ju ett spel. Om det är manligt eller 
inte, det är klart att det är lite manligt eftersom männen en gång satte 
spelreglerna, Jag brukar ju anpassa mig efter spelreglerna, men ändå 
spela på mitt eget kvinnliga sätt, om jag säger så. Jag är den jag är och 
ibland är det en fördel och ibland en nackdel. Men självklart, 
spelreglerna måste man känna till och spela efter annars går det inte. 
Men det är ju inga dåliga spelregler och jag har aldrig haft något 
problem med det om jag säger så.  
 

Sedan kan det vara så att man träffar någon som man inte kommer överens med antingen 
på det ena eller andra sättet och sånt händer även mellan kvinnor, menar Helle. Hon tror 
inte det har att göra med manligt/kvinnligt utan det är personkemi det handlar om. 
Antingen fungerar det eller så fungerar det inte, men hon har alltid känt att hon får positiv 
respons när hon är ute och säljer i den manliga världen. Hon säger att hon har mötts med 
stor respekt och ibland blir hon mer uppmärksammad för att de tycker att det är kul att 
det kommer en kvinna och att det inte bara är killar. Men mest tror hon bemötandet beror 
på hur hon själv är, inte för att hon är kvinna utan för att hon är trevlig och försöker vara 
intresserad och för att hon är kompetent naturligtvis. Visst kan hon få höra dumma 
kommentarer eller nedvärderingar men då lyssnar hon inte och menar att man inte får ta 
det personligt och bli för känslig. Män är också osäkra, säger hon, och de faller kanske 
tillbaka till simpla könsrollsskämt bara för det. 
 
Anledningen till att det finns så få kvinnliga chefer tror Helle är att: 
 

Först och främst tror jag att många känner att de inte vill satsa så 
mycket. Det krävs väldigt mycket tid och man tar ofta med sig jobbet 
hem och funderar på det. I regel har man ingen hemmafru hemma som 
sköter de här sysslorna det får man ju också sköta själv då. Jag har haft 
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hjälp i många år. Det är en svensk grej, man ska inte ha hjälp hemma, 
men de hämningarna har inte jag, (skratt). 

 
Sen så är det många som inte tror sig kunna och väldigt många kvinnor har väldigt dåligt 
självförtroende, säger Helle. De går till en viss gräns och sen går de inte längre, kanske är 
de rädda för att ta så mycket ansvar menar hon.  Helle berättar att hon sa de första åren att 
när bolaget, om någonsin, omsätter 50 miljoner så skulle hon sluta som VD för hon var 
inte kapabel till att sköta ett sådant stort företag tyckte hon, men när de väl kom dit så 
tyckte hon att det här fixar jag nog i alla fall. Man växer med uppgiften, säger hon. Hon 
tror dels att kvinnor inte vågar och dels att familjelivet och hur man ska få ihop den biten 
är orsaker till få kvinnliga toppchefer. 
 
 
5.5 Intervju med Malin 
 
Malin har hela sitt liv sysslat mycket med idrott. Hon är idag 37 år gammal och växte upp 
på en mindre ort där hon redan i de yngre tonåren tog sig en plats i A-laget i ortens 
fotbollsklubb. Hon ser sig som rätt medmåttig i grundskolan men gick sedan ut gymnasiet 
med ganska bra betyg. Efter gymnasiet bestämde hon sig för att satsa på idrotten och hon 
var länge medlem i landslaget och spelade även som proffs utomlands i några år.  
 
På hennes pappas företag inom tillverkningsindustrin blev det en tjänst ledig på kontoret 
för hon som arbetade på den tjänsten skulle gå i pension. Hennes pappa frågade henne då 
om hon ville jobba på kontoret och från första början, säger Malin, så tänkte hon att det 
bara skulle vara några år, men allteftersom hon kom in i det så tyckte hon att det var mer 
och mer roligt att arbeta i firman. Eftersom hon spelade och tränade på elitnivå och var 
med i landslaget, vilket innebar att hon var borta en vecka i månaden, så hade hon en 
deltidstjänst.  
 
När hon fyllde trettio år så bestämde hon sig för att sluta med idrotten för hon hade 
tröttnat på det och började då att arbeta på allvar, som hon säger. Hon hade lärt sig 
datakunskaper vid ett större företag i Göteborg där hon var som trainee under några år 
och datoriserade pappans företag när hon började där istället. Arbete i Göteborg fick hon 
via fotbollsklubben då dataföretaget var sponsor till klubben. För fem år sedan gick 
hennes pappa i pension och Malin tog då över VD-rollen. Det var inget stort steg tycker 
hon och det var egentligen inget som hon hade planerat att göra en dag heller. 
 

Så det är inte så att jag drömde som liten att jag ska jobba på företaget. 
Det blev så. Mina föräldrar har kanske hoppats att vi ska ta över, men 
har inte påverkat, absolut inte. 

 
De flesta som arbetar på företaget har gjort så i väldigt många år och de har nästan ingen 
personlomsättning alls. Malins äldre bror arbetar också i företaget men som säljare. 
Eftersom hon har hand om ekonomin var det hon som fick ta posten som VD, men hon 
säger att vi tar ju alla beslut gemensamt i styrelsen eftersom det är ett litet företag och 
pappan fungerar som rådgivare och är lite av en mentor också. De är sjutton anställda 
idag, varav två är kvinnor och har en ganska stor årsomsättning.  
 
Malin beskriver sig själv som en målinriktad, driven och positiv person Det som hon ser 
som negativ egenskap hos henne själv är att hon gärna vill fatta snabba beslut, lite för 
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snabba, vilket hon försöker tänka på och ändra på. Hon menar att hon lärt sig att det kan 
vara bättre att tänka på saker en extra dag och att när man vill att saker och ting ska bli 
gjorda så förväntar man sig att omgivningen ska göra det också men att det inte alltid är 
så. 
 

Det får man lära sig, att man får lugna sig, det går inte så fort som man 
önskar alltid. Jag vill att det händer saker hela tiden att det ska bli 
bättre, jag stannar inte upp och är inte rädd för förändringar.   

 
När vi pratar om vad ordet karriär innebär för henne så säger hon att hon ser en karriär 
som att man hela tiden byter arbete till något bättre och mer betalt. Och på tal om hennes 
egen karriär så är hon ganska lågmäld: 
 

Jag ser det inte som karriär, både fotbollen och det här jobbet har varit 
självklart i mitt liv. Jag har inte haft någon bestämd karriär. 

 
Hon har ändå varit väldigt målmedveten och satsade på fotbollen. Hon tror att mycket av 
hennes vilja är en egenskap som hon alltid har haft. Föräldrarna ställde upp och skjutsade 
henne till träning och stöttade henne på så sätt. 
 
I framtiden om hon skulle byta arbete så säger hon att det nog skulle vara till något 
liknade det hon har nu. Inte nödvändigtvis en VD-tjänst, men något där hon får vara 
ledande och drivande. Hon säger att nu har hon blivit så van vid att vara med och 
bestämma att hon inte kan tänka sig att inte få göra det i framtiden heller. Hon tycker om 
att ha ansvar. Hon säger att idrotten har gett henne mycket gratis; där lärde hon sig både 
vad ledarskap och vad lagarbete innebär. 
 
Det där att det skulle finnas ett typiskt manligt sätt eller ett typiskt kvinnligt sätt att leda 
vill hon inte gärna tro på. Hon säger att det är nog mer hur man är som person som gör ett 
ledarskap. Hon tycker att den här debatten är lite uppförstorad och att det nog finns 
extremer på båda håll, både för mycket av det som skulle vara typiskt kvinnligt och åt det 
som skulle vara typiskt manligt. Är man lite i mitten istället så ger det ett bra ledarskap 
oavsett om man är kvinna eller man. Men hon ser att skillnader finns i hur man uppfattar 
manliga och kvinnliga ledare och säger: 
 

… men skulle det komma en kvinnlig VD hit som ingen känner så skulle 
hon få det mycket jobbigare än vad jag hade som har växt upp här med 
alla. Jag hade en väldig fördel med det. 

 
Jag frågar henne om hon själv upplevt att det är någon skillnad mellan att leda män eller 
kvinnor: 

 
Jag har ju bara jobbat med mest killar så jag har inte så mycket 
erfarenhet av det. Jag tror det har nog mer med personlighet att göra, 
jag vill inte gärna tro att det är så, men vad jag kan säga från det jag 
spelade fotboll är att hade man en fotbollsövning så ifrågasatte tjejen 
mer än vad killen gör vad den övningen går ut på, det blir mer 
diskussioner med tjejer,  så därför är det nyttigt att ha både och, det 
bästa vore om man var fifty/fifty men i den här branschen så  blir det 
mer killar. 
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Malin är sambo och har inga barn. Hon bor i ett litet hus och menar att då tar städning 
och sådant ingen tid. Hon upplever inget problem med att få arbetsliv och fritid att gå 
ihop. När hon kommer hem så kopplar hon av jobbet och hon tycker att det är viktigt att 
göra det. Att få tid för sig själv. Periodvis blir det dock mycket arbete och det tar hon igen 
genom att resa flera gånger per år. Hon säger att hon inte skulle kunna tänka sig att sluta 
arbeta, inte ens om hon blev ekonomiskt oberoende; hon är nog alldeles för rastlös för 
det. 
 
Anledningen till att det finns så få kvinnliga ledare inom näringslivet tror hon är att 
kvinnor stannar hemma med barnen och tar för stort ansvar hemma, men också att de inte 
visar tillräcklig vilja:  
 

Dels ska kvinnorna ha tävlingsinstinkten också, man ska vilja, sen är det 
också när papporna stannar hemma istället för mamma eller att man 
delar på det. Nu blir det ju att kvinnorna kommer efter i karriären. 
Fifty/fifty tycker jag det skulle vara både för barnets skull och för 
föräldrarnas skull. När det ändras, den dagen, då tror jag att det 
kommer att bli samma spelregler, det är det inte idag. 
 

Malin menar att det inte går att kombinera ett heltidsarbete och att ta större ansvar 
hemma än vad mannen gör. Men hon tycker att det känns som om den yngre 
generationen har en helt annan attityd och hon tror att det kommer att ändras, att kvinnor 
kommer få större möjligheter till chefsarbete på hög nivå och att det blir mer jämlikt 
hemma. Hon säger att allting tar tid, men kanske redan inom tio år så är det nog helt 
annat. Kvotering tror hon inte på, men däremot att det blir en diskussion om det i 
samhället tycker hon är positivt för då kan det finnas möjligheter att få en annan syn på 
kvinnor och ledarskap för hon tror att många problem beror på fördomar, särskilt hos den 
äldre generationen.  
 
 
5.6 Sammanfattning av intervjuresultaten 
 
De fem kvinnor som jag ovan har beskrivit har alla haft olika vägar till den position de 
har i arbetslivet idag. Två har blivit värvade till de poster de innehar idag, en har köpt sitt 
företag, en har ärvt sitt företag och en har sökt sin tjänst. De anser att kontakter är viktiga 
och de har ofta blivit tillfrågade om de vill ha ett jobb. Branscherna som de arbetar inom 
skiljer sig en del, två kan sägas vara inom tillverkningsindustrin och typiskt manliga 
arbetsplatser, tre är mer kvinnliga arbetsplatser varav två är inom tjänste- och 
servicesektorn och en är inom kommunalsektor. Typiskt för dem alla är att ju högre upp i 
hierarkin desto färre kvinnliga chefer finns det. Några av kvinnorna har högre utbildning 
på universitetsnivå och några har utbildning på gymnasienivå med tillägg av kortare 
utbildningar och kurser. Deras pappor är antingen högutbildade eller egenföretagare. 
Intervjupersonernas mammor har som regel varit hemma så länge barnen var små. 
 
Arbetslivet betyder mycket för alla kvinnorna och ingen av dem skulle kunna tänka sig 
att sluta arbeta helt och hållet. Deras arbete är viktigt för identiteten och fyller upp en stor 
del av deras liv; de arbetar många timmar i veckan ofta bortemot 50- 55 timmar. En hög 
tjänst innebär, anser de, mycket ansvar och kräver engagemang. Men det ger dem även 
möjlighet att få en viss frihet, både en ekonomisk frihet och en frihet i att utforma sitt 
arbete. Det viktigaste med ett arbete är att det är utvecklande och roligt. Det ska inte bara 
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vara ett levebröd utan kunna ge något positivt tillbaka, annars blir deras arbetsbörda för 
tung att bära.  
 
På tal om vad ledarskap är för något så anser kvinnorna att ledare ska vara engagerade, 
lyhörda och att de måste våga fatta beslut. Ledare ska också prata klarspråk och förvissa 
sig om att medarbetare förstår vad de menar; tydlighet i uttryckssättet är ett måste enligt 
intervjupersonerna. De anser också att ledarskap är något man lär sig efterhand när man 
arbetar i ledande ställning och att ledarskapet är mer likt ju högre upp i hierarkin man 
kommer, även över branschgränserna. 
 
Det finns en nyfikenhet hos intervjupersonerna. De vill lära sig mer, de vill utvecklas, de 
tycker om utmaningar och slår sig inte till ro. Vidare är kvinnorna tävlingsinriktade, 
envisa och självständiga. De har inte känt sig hindrade av t.ex. sin familj när de fattat sina 
val i arbetslivet. Tidigt i karriären har de fått uppmuntran, stöd och blivit sedda vilket 
givit dem självförtroende. Även hemifrån, från föräldrarna, har de fått mycket stöd och 
uppbackning och de flesta har varit duktiga i skolan. Intervjupersonerna ser inte på sig 
själva som förebilder för andra yngre kvinnor, men inser att de kanske är det. Några av 
dem fungerar som mentorer, men är inte mentorer speciellt för att hjälpa fram andra 
kvinnor. 
 
De ser sig inte själva som en avvikande minoritet bland männen och de säger sig inte ha 
upplevt några större problem med att vara ensam eller en av få kvinnor i toppen. Det är 
viktigt att vara sig själv, anser de, men förstår att det finns skillnader mellan män och 
kvinnor pga. socialisation och bakgrund. De tror dock mer att det är individuella 
skillnader. Intervjupersonerna tycker att kvinnor självmant tar på sig för stor roll hemma, 
vilket hämmar dem i arbetslivet.  
 
När det gäller samhällets insatser för att öka andelen kvinnor på högre poster så anser 
några att hushållstjänster och ”pigavdrag” är bra eller rent av måsten. Delad 
föräldrapenning anses bidra till ökad jämlikhet hemma intervjupersonerna vill absolut 
inte ha kvotering till högre poster, utan de menar att kompetens måste vara det avgörande 
för en tjänst och man måste jobba sig till kompetens själv. De tror att problemet med få 
kvinnliga högre chefer löser sig automatiskt på sikt och att den yngre generationen är mer 
målmedveten och individualistisk, vilket garanterar att kvinnor kommer fram på högre 
poster.  



                                                                   Kvinnor i karriären 
________________________________________________________________________ 

 42

6. ANALYS AV KARRIÄRVÄGARNA 
 
I analysen som följer i detta avsnitt beskriver jag först hur jag uppfattar att det ser ut när 
kvinnorna i undersökningen byter arbete och varför de gör det. Därefter följer en 
diskussion om hur det är möjligt för dem att gå vidare i karriären och det 
handlingsutrymme som de har. Självbildens respektive rollens betydelse för hur stort 
handlingsutrymmet är diskuterar jag utifrån intervjupersonernas egna berättelser och de 
teorier som jag tidigare tagit upp. Då kommer jag även in på de strukturella och kulturella 
förklaringarna om kvinnors karriärmöjligheter och hur intervjupersonerna förhåller sig till 
dem samt hur de gjort, vilka val och strategier de använt sig av, för att komma runt de 
eventuella hinder som funnits i deras väg. 
 
 
6.1 Karriärvägen framåt 

Här nedan beskriver jag hur jag uppfattar att det ser ut när de fem kvinnor som jag har 
intervjuat byter arbete. Jag har urskiljt fem olika stadier som de i stora drag går igenom:  
 

1. Börjar nytt jobb. 
2. Harmonin mellan självbild och roll ökar. 
3. Diskrepans uppstår så småningom mellan självbild och roll. 
4. Börjar söka efter nytt jobb.  
5. Tar ett nytt jobb. 

 
Jag menar att när man börjar ett nytt arbete finns det ett glapp mellan självbild och roll. 
För rollen på arbetet kan individen inte bestämma helt och hållet själv. Den bestäms av 
hur organisationen ser ut och även av den kultur som råder i organisationen. Allteftersom 
en person kommer in i det nya arbetet så ökar samstämmigheten mellan självbild och roll. 
Det gör den därför att man anpassar sig i viss mån efter de regler som finns på 
arbetsplatsen och försöker även forma reglerna så att de passar till hur man vill ha det. Ju 
högre upp i hierarkin en person befinner sig desto lättare är det att tänja och ändra på 
reglerna; t.ex. berättar intervjupersonerna om den frihet som de upplever sig ha i att 
forma sitt arbete och därmed även sin chefsroll. Så småningom kan arbetet börja kännas 
tråkigt, rutinartat, omöjligt att vidareutveckla osv. Känner man så är det antagligen dags 
att byta arbete, om man har möjlighet till det. Hur lång tid det tar innan arbetet känns 
omöjligt att fortsätta med är olika för varje person. När en person väl kommit dithän att 
arbetet inte känns roligt längre så börjar han eller hon antingen att aktivt söka ett annat 
arbete eller håller sig beredd att ta chansen om det skulle dyka upp något nytt. Men 
förutsättningen för det är att personen har möjlighet att söka ett nytt arbete, vilket inte alla 
har pga. bostadsort, utbildning m.m.  
 
Kvinnorna i min undersökning har alla en högre chefstjänst, VD eller liknande. De har på 
olika sätt kommit dit de är idag, men jag vill ändå påstå att de går igenom de faser som 
jag har beskrivit ovan. Gerth och Mills (1953) skriver om arbetsroller och de rollerna är 
också en del av vår vardag och den värdering som vi själva och andra gör av oss både 
privat och i arbetslivet skapar tillsammans den självbild vi har. För att skapa harmoni i 
livet är det viktigt att se till så att självbild och roll på arbetsplatsen inte skiljer sig alltför 
mycket. Man kan säga att efter ett tag, i intervjupersonernas fall ca 6-10 år, börjar 
kvinnorna bli distanserade från arbetsrollen och samstämmigheten mellan roll och 
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självbild löses sakta upp. Kvinnorna blir distanserade pga. att de tycker att arbetet börjar 
bli tråkigt och alltför rutinartat. De säger i intervjuerna att de vill söka nya utmaningar 
och lära sig något mer för det verkar vara så att om det känns som om de har gått i mål då 
är det en ny tävling som gäller. När de börjar söka efter ett nytt arbete kan de utnyttja 
kontakter och nätverk.  
 
Den positiva självbild som kvinnorna har stöder dem, anser jag, när de letar efter eller blir 
erbjudna ett nytt arbete. Mia ger klart uttryck för att hon i arbetslivet har sökt något som 
hon trivs med. Hon vill ha utmaningar att kämpa med och problem att lösa. Mia har sökt 
sig vidare till andra arbetsplatser när hon känt att det är dags att se något nytt och när hon 
inte längre kan lära sig mer om branschen på det ställe hon befinner sig på. Hon hade 
tänkt stanna i storstaden och var först inte intresserad när hon blev erbjuden sin 
nuvarande hotellchefstjänst, men kunde antagligen inte motstå utmaningen i ett nytt 
arbete. 
 
Elisabeth har arbetat i 10-12 år på varje arbetsplats och tycker att det är ganska långa 
perioder på samma plats. Hon vill också ha utmaningar och har fått det inom samma 
koncern. Hon har sedan den första chefstjänsten på lite lägre nivå har arbetat sig upp i den 
hierarkiska bankvärlden genom att söka chefstjänster. Karin började som lärare för de 
mindre barnen men ville snabbt vidare och sökte rektorsvikariat för att sedan hamna inom 
förvaltningen i olika kommuner. Hon har varit ca 6 år på varje tjänst och tycker det är 
lagom länge. Hon menar att man stannar så länge det behövs för att få något gjort, men 
när man inte längre kan utvecklas är det dags att söka sig vidare. 
 
Helle och Malin har gjort lite annorlunda karriärer mot vad de andra intervjupersonerna 
har gjort. Malin har haft en framgångsrik idrottskarriär. Den vägen bröt hon helt när hon 
inte längre ville fortsätta att spela fotboll för att hon inte tyckte att det var roligt längre. 
Hon valde då att arbeta heltid i pappans företag, till en början på kontoret för att senare ta 
över VD-posten. Hon skiljer sig en del från de övriga och har inte bytt arbete på samma 
sätt som de, men hon har ändå valt att ta ett nytt arbete som innebär ett chefsansvar. Helle 
blev arbetslös när företaget hon arbetade på gick i konkurs och att se sig själv i rollen som 
arbetslös var antagligen inget som passade henne. Med kunskap i branschen och 
erfarenhet som säljare gick hon in som köpare av företaget tillsammans med en före detta 
kollega. Hon säger att det föll sig naturligt att hon tog VD-rollen eftersom hon är den 
mest utåtriktade av de två. Det är långt ifrån alla som skulle ha kunnat tänka sig att göra 
så. 
 
Alla intervjupersonerna uttrycker att de idag är nöjda med var de befinner sig i 
arbetslivet. Men skulle det bli så att de inte längre känner sig nöjda och inte tycker att de 
har roligt, så är de inte främmande för att byta arbete igen.  
 
 
6.2 Handlingsutrymme 

Vad är det som gör det möjligt för kvinnorna i den här undersökningen att lätt byta 
arbete, kanske till och med inom en annan bransch än den de verkar inom idag? 
Intervjupersonerna är kvinnor som har fått möjligheter till ett stort personligt 
handlingsutrymme, vilket gör att de får en förmåga att om chansen ges så kan de förändra 
sin personliga situation. Enligt Hage och Powers (1992) är de då komplexa individer 
anpassade till det postmoderna samhället. De kan vara vad Hage och Powers kallar 
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flexibla och kreativa själv. Att ha ett stort handlingsutrymme betyder att kvinnorna kan 
välja mellan olika strategier för att nå dit de vill. De har möjligheter att välja vilket inte 
alla har i arbetslivet. Genom bl.a. socialisation, utbildning och bakgrund har de fått en 
självbild och roll som gör att de kan välja aktivt även om de ger uttryck för att det många 
gånger har varit tillfälligheter, tur som gjort att de hamnat på nya arbeten. 
 
 
6.2.1 Självbildens betydelse för handlingsutrymmet. 
 
Det är genom andras värderingar som vår självbild skapas (Gerth & Mills 1953). Att bli 
sedd och värderad högt av andra har då en mycket stor betydelse för en positiv självbild 
och därmed även för självförtroendet. Självbilden består i hög grad av hur pass mycket 
tillit man har till sig själv och andra och denna tillit tillägnar sig individen främst genom 
den primära socialisationen; den grundläggs alltså framförallt i barndomen genom den 
påverkan som signifikanta andra har på individen.  
 
Den bild som en gång skapats byggs på med nya bilder av hur vi är och om de nya 
bilderna är positiva så uppstår en positiv spiral uppåt och vi kan och vågar mer – en 
trygghetskänsla där vi vet vem vi är och vad vi kan och det dessutom är bekräftat av 
andra. För som Gerth och Mills säger så bör den egna bilden vara i överensstämmelse 
med andras bilder av en själv för att det ska bli bra: 

 
Our unity of self- the secure feeling of what we really are- ideally occurs 
when the various images of our self- held by us and others- are in some way 
reconcilable. (Gerth & Mills 1953: 111) 

 
Det samlade intrycket som jag får av intervjupersonerna är att de känner sig nyfikna, vill 
lära sig mer, vill utvecklas, tycker om utmaningar och inte vill slå sig inte till ro. De har 
stimulerats till att känna så och deras uppfattning av sig själva som personer som är 
tävlingsinriktade och envisa beror nog inte enbart på att deras personlighet skulle vara 
instrumentell enligt psykologin (Ivarsson 2001). Jag tror mer att det kan vara så att de har 
som barn upptäckt att de får uppmärksamhet och en positiv värdering av andra när de 
uppträder nyfiket och vågar göra saker, att de då har blivit påhejade och uppmuntrade till 
att t.ex. gilla tävlingar och på så sätt kunnat skapa sig ett självförtroende. De som ligger 
bakom den tidiga socialisationen är oftast främst föräldrarna. Intervjupersonerna påtalar 
också att de har fått stöd och känt att deras föräldrar varit ett stöd för dem samtidigt som 
de har pushat dem framåt. De signifikanta andra, här föräldrarna, skapar barnets 
självuppfattning genom de attityder som de förmedlar. 
 
Karin tävlade mycket som ung och fick stöd, råd och hjälp av sin familj, främst pappan 
säger hon betydde mycket för han hjälpte henne aktivt och pushade på när hon tävlade. 
Malin var också aktiv inom idrotten och menar att hennes föräldrar stödde henne genom 
att skjutsa henne till träningar och ställde upp på så vis. De lät henne också hålla på med 
många olika sorters idrotter som liten och styrde inte hennes val, vilket en del föräldrar 
kanske hade velat göra. Genom att hon tidigt blev uppmärksammad för sin talang stärktes 
hennes självbild. Helle var inte så sportintresserad, som riktigt ung var hon mer 
konstnärligt inriktad. Men hon säger att hennes pappa gav henne ett självförtroende 
genom att påtala för henne att hon var duktig och att hon kunde göra allt hon ville. Hon 
kände aldrig några hämningar för att hon var tjej eller att tjejer bör hålla en lägre profil än 
killar för att det är så det ska vara enligt de kulturella värderingarna av män och kvinnor.  
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I Mias historia framträder mer den lite senare delen av ungdomsåren som mest 
betydelsefull för hennes del. Hon säger att utlandsåren och de skiftande miljöerna hon 
växte upp i som barn gav henne en säkerhet och vana vid att klara sig själv samt att hon 
var mycket duktig i skolan, men att det var framför allt åren då hon var politiskt aktiv och 
var med i ungdomsstyrelsen och senare kommunfullmäktige för ett politiskt parti som 
gav henne självförtroende och styrka till att våga fatta beslut. Elisabeth däremot menar att 
hon i sin bekantskapskrets inte skiljde sig så mycket från andra som barn, men att hon 
ändå var rätt ensam om att välja att läsa vidare efter gymnasiet. Hon upplever att det var 
självklart hemifrån, om än inte klart uttalat, att hon skulle läsa vidare. Drivet som hon 
känner, att gå vidare framåt i karriären, tror hon kommer från barndomen. Hon har inte 
sysslat så mycket med idrott ändå känt att hon har tävlingsinstinkt och vill vinna vad det 
än gäller.  
 
Den självbild som individen skapar av sig själv i yrkesrollen är beroende av hur andra ger 
feedback påtalar Schein (1993). Den positiva feedbacken där någon visar förtroende och 
knuffar en framåt är avgörande för att lyckas i arbetet, enligt honom. Det är således inte 
tillräckligt att lita på sin förmåga själv utan den måste bli sedd även av andra. Elisabeth 
ger uttryck för detta när hon berättar hur betydelsefull hennes chef var för hennes 
utveckling på den första arbetsplatsen. Hon jobbade hårt och ville visa genom sitt arbete 
att hon var duktig och det lyckades hon också med. Hennes chef gjorde två saker, dels 
insåg han att hon var duktig och gav henne fler och mer krävande uppgifter och dels 
visade han utåt för andra i firman, och även andra utomstående, att hon var bra på att göra 
sitt arbete. Det resulterar i en positiv spiral uppåt. Det gav Elisabeth ett större 
självförtroende och fick också andra att se hennes kunskaper. Och det gjorde så 
småningom att hon blev erbjuden ett chefsarbete på banken. När hon hade kommit så 
långt i karriären så hade hon dessutom fått så mycket råg i ryggen att hon kunde säga att 
hon bara tog erbjudandet om hon fick arbeta deltid, 80 %. Något som hon kanske inte 
hade gjort om hon istället sökt en utannonserad heltidstjänst.  
 
Karin anser också hon att hon fick viss hjälp i början av karriären då en annan äldre 
kvinna påtalade hennes förtjänster för andra och på så vis hjälpte fram Karin. Kanske 
hade hon fått de tjänster hon sökte ändå, men hon upplever det som att det var en 
draghjälp framåt. Karin säger också att hon försöker tänka på att agera likadant när hon 
har yngre kvinnliga medarbetare som vill fram i organisationen. Malins idrottskarriär 
började tidigt. Hon hade talang och blev uppmärksammad, redan som fjortonåring 
spelade hon med i A-laget. Det gav henne naturligtvis ett självförtroende och bekräftade 
för henne själv och andra att hon var duktig på att spela fotboll. Det fortsatte att gå bra 
med spelandet och så småningom blev Malin uttagen till landslaget. Det var ännu ett steg 
i idrottskarriären och hon blev än en gång bekräftad och sedd. Mia startade egen 
hotellverksamhet och det gick mycket bra. När hon sedan sålde den sökte hon arbete som 
försäljningschef på ett större hotell, men fick snabbt erbjudandet att ta över hela hotellet. 
Det kanske upplevdes som ett stort steg för henne då, men hon fick samtidigt bekräftelse 
på att hennes arbetsgivare räknade med henne och tyckte att hon skulle klara av ett 
hotellchefsjobb. 
 
Med de kulturella förhållanden som finns i dagens samhälle ses mannen som norm. 
Värderingar om vad som är rätt och passande utgår från att olika förhållanden råder för 
män och kvinnor (Evetts 2000, Lindgren 1999, Alvesson & Billing1997). Hur utvecklas 
kvinnliga självbilder i förhållande till den patriarkatiskt kodade rollen som ledare i vårt 
samhälle? Intervjupersonerna uttrycker sig som så att de inte är några strateger och att de 
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inte har planerat att hamna där de är idag från början. Helle säger att hon inte har haft 
några ambitioner och att hon inte har gjort en planerad karriär. Elisabeth säger att hon 
inte heller har planerat strategiskt utan att hon sökt utmaningar och på så vis kommit 
vidare och till slut har det blivit en karriär. Karin däremot säger klart ut att det inte beror 
på slumpen, utan att det snarare är en slags drivkraft som hon känt när hon har velat gå 
vidare. 
 
De är onödigt mycket nedtonade i sina berättelser anser jag, för de är minst lika duktiga 
som män i motsvarande positioner. De har verkligen lyckats enligt det traditionella sättet 
att se på karriärer. Kanske är det inte passande för en kvinna att vara karriärist enligt 
normerna i samhället. Kan det vara så att det också är fult att vara strategisk och att det är 
därför som kvinnorna tonar ner sina egna handlingar?  
 
Anpassar de sig till normer och värderingar som råder i samhället idag genom att vara 
nedtonade? Jag skulle vilja säga att de gör det. De anpassar sig så till vida att det kanske 
ger ett mer kvinnligt intryck att ligga lite lågt med hur man ser på sina ambitioner. De kan 
spela den manliga rollen av ledare (som den ser ut enligt könsstereotyper i litteraturen 
m.m.), men deras självbild är inte självklart samma självbild som en man skulle ha. De 
anpassar sig efter hur ledarrollen beskrivs, men samtidigt är de också medvetna om att de 
kanske inte skulle lyckas spela spelet och bli accepterade eftersom ingen av dem påstår 
sig ha haft karriärambitioner med siktet högt inställt från början.  
 
Självbilden grundläggs i tidiga år och det handlingsutrymme som individen får senare i 
arbetslivet hör mycket samman med den. Det gäller att som barn bli både sedd och 
bekräftad för att som vuxen kunna bygga vidare på en positiv självbild som kan stödja en 
och göra det möjligt att t.ex. fatta beslut och välja.  
 

The self-image which we have at any given time is a reflection of the 
appraisals of others as modified by our previously developed self. (Gerth & 
Mills 1953: 85) 

 
Om individer inte har en positiv självbild från början är det antagligen så mycket svårare 
för dem att lyckas med vad de vill göra i livet. Finns det ingen grundtrygghet i hur man 
ser på sig själv och hur man uppfattar hur andra ser på en så tar det förmodligen väldigt 
lång tid att bygga upp den som vuxen, om det alls är möjligt. En negativ självbild har en 
negativ inverkan på så sätt att den snävar in de val och strategier som vi ser som möjliga 
för oss; vi väljer själva bort vägar för vi anser inte att de är möjliga för oss eller inte 
tillgängliga för oss. 
 
 
6.2.2 Hur rollen påverkar handlingsutrymmet. 
 
Kanter (1977) visar på hur det ser ut på den strukturella nivån, hon tar fram tre olika 
bestämningsfaktorer som visar hur människor påverkas av strukturen i organisationen: 
tillfälle, makt och proportioner. Män hamnar vanligtvis högt i alla kategorierna, medan 
kvinnor däremot oftast hamnar lågt – vilket är en typisk mellanchefssituation. 
Intervjupersonerna i studien ligger högt i de två första, tillfälle och makt, men däremot 
har de antalet (proportioner) emot sig. Just dessa personer verkar inte ha ont av att vara 
få, många gånger utnyttjar de det faktumet till sin fördel. Men man kan fråga sig om det 
är för att de måste utnyttja det för att vara kvar eller om det verkligen är en reell fördel? 
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Kanske för att det är så uppenbart att de är avvikande från männen genom att vara 
kvinnor så gör det inget att de faktiskt påtalar det själva också? Påtalar det gör de genom 
att dels klä sig kvinnligt och inte på något sätt dölja att de är kvinnor och vill vara det och 
dels genom att själva ta upp frågan och påpeka för männen att de kanske är fördomsfulla 
eller rentav dumma som ifrågasätter dem som chefer. 
 
När det gäller makt och tillfälle ligger de lika högt som män i toppositioner. Helle och 
Malin arbetar i en traditionellt manlig miljö, medan däremot Mia, Elisabeth och Karin 
arbetar i mera kvinnliga eller blandade miljöer. De följer den horisontella uppdelningen 
av arbetsmarknaden där kvinnor anses hålla sig till mjukare områden som t.ex. service, 
omsorg och skola.  Däremot i den vertikala uppdelningen där fler män återfinns ju högre 
upp i hierarkin man kommer (Göransson 2004, Evetts 2000) har de slagit sig in på 
männens territorier. De har lyckats skapa sig en plats i organisationen som inte alla tycks 
ha en möjlighet att nå. Intervjupersonerna får därmed ett större handlingsutrymme än 
andra kvinnor, ett handlingsutrymme som är lika stort som männens i den vertikala 
uppdelningen. En strategi som de då kan ha använt sig av för att nå dit de är idag är att 
göra sig känd och skapa respekt för sitt namn. Just att vara känd utåt ger tillfälle att vara 
med i den urvalsbas som finns i rekryterares minne. Intervjupersonerna söker efter nytt 
och låter andra förstå att de är intresserade av något nytt, sträcker ut tentaklerna och söker 
av omgivningen. Karin berättar om hur hon känner att hon har koll på vad som sker runt 
omkring henne och är vaken för att det kan dyka upp annat som är intressant för henne 
och att hon då vill vara med och inte missa ett tillfälle. 
 
En lyckad traditionell karriär är då när man i sina egna och andras ögon får högre 
befattningar med högre status och högre lön, enligt Ashburner (2000) och Conradsson 
(1997). Intervjupersonerna säger alla att de inte ser sitt arbetsliv som en planerad karriär, 
med karriär menar de en linje i arbetslivet som går från en chefspost till en annan, hela 
tiden högre upp i hierarkin. Kvinnorna säger att de inte har planerat att bli toppchefer och 
att de inte är strateger. De har alltså inte tänkt sig från början att de ska göra så och så för 
att komma fram till en viss chefspost; de har inte sett sig själva i rollen som högre chef 
eller VD. Vad är det som styr deras syn på det?   
 
Den strukturella dimensionen på arbetsdelningen i samhället säger att det är en patriarkal 
uppdelning som gäller och att det då är män som ska ha de högre, ansvarsfyllda posterna 
(Evetts 2000). Helle beskriver hur hon inte trott sig vara kapabel att leda ett större företag 
och berättar att hon först tänkt lägga av vid en viss omsättningsnivå, men sedan ändrat sig 
och insett att det är en läroprocess och att hon räcker till som hon är. Frågan är vem man 
jämför sig med från början. I dagens samhälle finns det inte många kvinnliga högre 
chefstjänstemän och kanske är det en anledning till att Helle inte kopplade ihop sig själv 
med VD-rollen. Hon hade ingen kvinnlig förebild.  
 
Kvinnorna i undersökningen är väldigt självständiga och har inte känt sig hindrade av 
t.ex. sina familjer när de fattat sina val i arbetslivet. Enligt den strukturella dimensionen 
ser familjens struktur och organisationsmönster i det samhälle vi har idag mycket 
traditionell ut (Evetts 2000). Kvinnor tar större ansvar för barn och hem och hindras 
därmed från att få och ta t.ex. en chefsroll på en arbetsplats.  Men Elisabeth säger att hon 
aldrig har behövt diskutera hemma om hon ska arbeta mycket och ha ett ansvarsfullt 
arbete som chef eller inte. Det har varit självklart att hon ska kunna välja sitt arbetsliv 
efter hur hon vill ha det och hennes man har ställt upp på det. Karin anpassade sina 
arbetstider till att passa barnen och tog ett större ansvar när barnen var små, men menar 



                                                                   Kvinnor i karriären 
________________________________________________________________________ 

 48

att det gick bra ändå för hon och hennes man kunde få hjälp av sina egna föräldrar med 
barnpassning när det behövdes. Hon tycker att det var lättare på den tiden när hennes barn 
var små och att dagens unga föräldrar antagligen har det svårare med att få hjälp eftersom 
deras föräldrar (mammor?) sällan är hemma utan de arbetar de med. Intervjupersonernas 
roll i familjen är inte traditionell på så sätt att deras familjeroll skulle ha hindrat dem i 
arbetslivet. De förminskar inte sitt handlingsutrymme själva, de har t.ex. inte avstått från 
att ta chefsjobb pga. sina familjeroller.  
 
Förmågan att kunna utvidga sin roll och växa med den är också avgörande för hur 
framgångsrik en person blir i sitt arbete, oberoende av vilken nivå man befinner sig på. 
Att kunna växla arbetsuppgifter och gå över till andra arbete innebär att 
intervjupersonerna kan inta en utforskande roll när de vill vidare i arbetslivet. 
 
 
6.3 Utforskande roll 

De roller som intervjupersonerna får i de olika organisationerna ser inte likadana ut men 
deras inställning till roll kan sägas vara gemensam. De ser arbetsrollen som flexibel dvs. 
den går att förändra vilket är det som driver kvinnorna framåt. De anser att arbetet ska 
vara roligt, intressant, utmanande och utvecklande. En flexibel arbetsroll skriver Hage 
och Powers (1992) är typisk för en modern komplex person och det innebär att man 
måste vara beredd på och hänga med och lära nytt och förändra sitt sätt att vara i 
arbetslivet. Goffman (1984) skiljer däremot mellan två roller: den cyniska då det finns ett 
brott mot rollen och den uppriktiga då man är ett med rollen. Intervjupersonerna visar att 
de har en distans till den arbetsroll som de har och att de kan tröttna på sin roll och börja 
utforska en annan roll. Denna utforskande roll har Ralph och Thurnäs (2003) beskrivit i 
sin C-uppsats i sociologi. Den utforskande rollen ger en förmåga att kunna utvidga sin 
yrkesroll och gör det möjligt att se sig om efter ett annat arbete samt att ta ett nytt arbete 
om det dyker upp.  
 
 
6.3.1 Lojalitet och befordran 
 
Kan man stanna kvar i samma organisation och visa sig lojal och bli belönad för det 
genom att bli befordrad? Eller är det så att kvinnorna märker att de inte får någon 
befordran och söker sig någon annanstans istället? Kanske är det lättast att byta 
organisation för att klättra i hierarkin. Samtliga av intervjupersonerna har någon gång 
bytt organisation eller bransch. Men skulle det kunna vara en skillnad mellan ett manligt 
och ett kvinnligt förhållningssätt i hur man visar lojalitet med organisationen? 
 
I Malins fall är det mest uppenbart varför hon bytt bransch; som elitidrottare kan man helt 
enkelt inte hålla på hur länge som helst. När hon kände att hon var trött på att träna och 
spela så var det naturligt för henne att söka sig till något annat än idrotten. Hon hade 
trivts med att arbeta i pappans företag tidigare och det var nog ett enkelt val för henne att 
fortsätta där men nu på heltid. Hon kan säkert sägas vara den som är mest lojal mot sitt 
företag och det är mycket på grund av familjebanden. Elisabeth blev kontaktad och 
erbjuden ett chefsjobb i en annan organisation. Hon säger att om hon stannat kvar så hade 
hon nog avancerat på det första jobbet. Nu fick hon tillfälle att avancera på en annan 
arbetsplats och där fick hon många olika chefsposter för att hamna på den högsta posten, 
bankdirektör. Idag har hon lämnat direktörsjobbet för att ha en annan funktion i 
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koncernen, en ännu högre post där hon arbetar med att utveckla de lokala kontoren. Men 
hon kan också tänka sig att gå vidare och skulle inte ha något emot att prova på det 
privata näringslivet inom industrin.  
 
Mia har hoppat från eget till anställd på olika arbetsplatser. Hon säger att det har varit för 
att utveckla sig själv och lära sig mer om branschen, men samtidigt har det inneburit ett 
kliv uppåt i karriären. Karins karriär har varit mångskiftande. Hon har arbetat inom skola 
och förvaltning men i flera olika kommuner och har inte haft något emot att byta 
arbetsgivare när chansen till ett nytt arbete har dykt upp. Hon säger också att hon gärna 
vill prova något mer innan hon går i pension. Helle har ett eget företag, men säger att om 
hon inte längre tycker arbetet är utvecklingsbart så kan hon mycket väl tänka sig att sälja 
sin del i företaget och prova på något annat.  
 
Kvinnorna ger uttryck för att de vill framåt i livet och tycker inte att man ska stå still i 
arbetslivet på samma plats alltför länge. De är lojala mot sin organisation så länge de 
arbetar där, men ser ingen anledning till att vara trogna samma företag hela livet. Det är 
förmodligen deras förmåga att utveckla sig själva och gå in i en utforskande roll som 
driver dem att söka nya mål. Men man ska inte glömma bort att det ingår i det 
postmoderna sättet att vara, nämligen att man ska flytta runt och inte vara kvar på samma 
plats hela livet.  
 
 
6.3.2 Det nya ledarskapet 
 
Är kvinnorna trolösa mot organisationen? Som sades ovan är det vanligare att män 
stannar kvar inom samma organisation än att kvinnor gör det. Om kvinnor är mer trolösa 
än män passar i så fall detta in i det nya moderna ledarskapet (Jacobsen & Thorsvik 
2002), som bl.a. ska vara flexibelt? Jag har tidigare talat om att intervjupersonerna är 
kvinnor som kan vara vad Hage och Powers (1992) kallar flexibla och kreativa själv. De 
skulle då enligt Hage och Powers vara anpassade till det moderna samhället där individer 
har mer komplexa roller än de tidigare behövt.  
 
Hur ser intervjupersonerna själva på ledarrollen? Ledare menar de ska vara engagerade, 
lyhörda, tydliga, våga fatta beslut, prata klarspråk och förvissa sig om att medarbetare 
förstår vad de menar. Men visar inte de här egenskaperna på vad som traditionellt 
uppfattas som manliga attribut i vår kultur? Och det är egenskaper som kvinnorna 
troligen anser sig själva ha för annars skulle de inte passa in i chefsrollen enligt deras eget 
synsätt på vad en chef bör vara och då skulle deras självbild och roll inte stämma 
överens. Goffman säger så här om rollutförande: 
 

…in performing a role the individual must see to it that the impressions of 
him that are conveyed in the situation are compatible with role-appropriate 
personal qualities effectively imputed to him: a judge is supposed to be 
deliberate and sober 
(Goffman 1969: 41) 

 
Liksom domaren ska vara på ett visst sätt så ska också ledare motsvara de normer som 
finns om ledarskap. Kvinnorna i undersökningen kan vara flexibla ledare, men de 
uttrycker själva att deras inställning till ledarskap är instrumentell. Intervjupersonerna 
pratar gärna om kvinnor i stereotyper när de redogör för vad som skiljer män och kvinnor 
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åt i ledarrollen. De säger t.ex. att kvinnor kan ha svårt för att komma överens, de är 
otydliga, för känsliga, anser sig oumbärliga osv. Men känslan som kommer fram under 
intervjuerna är att de inte ser sig själva som typiska kvinnor på så sätt.  
 
 
6.3.3 Anpassning till manlig norm? 
 
Varför har just de här kvinnorna lyckats med att ta sig ända upp till toppen? Är det så att 
de har blivit upplyfta av patriarkatet, de har blivit sedda och anses passa in? Kanter 
(1977) pratar om homosocialitet, att män väljer andra män som liknar dem själva. Kan 
det vara så att kvinnorna i undersökningen har blivit utvalda och ansedda att passa in 
bland männen? Det kanske också är så att de ser och förstår vad de behöver göra för att 
anpassa sig till en manlig norm i arbetslivet? De verkar inte hota männen, de utmanar inte 
patriarkatet utan verkar acceptera att det är som det är, vilket också kan vara en strategi.  
 
Kvinnorna ser inte sig själva som avvikande minoritet i sin chefsroll. De menar att de inte 
har upplevt några problem med att komma fram i arbetslivet, kanske vill de inte se 
problem. De vill inte tro att det är skillnader mellan hur kvinnor och män behandlas i 
arbetslivet, utan de tror mer att det är individuella skillnader. Det är en anledning till att 
de absolut inte vill ha kvotering till högre poster. Samtliga intervjupersonerna menar att 
de själva inte skulle ha velat bli kvoterade in i styrelser och liknade. De menar att 
kompetens måste gå i första hand och om det är en man eller kvinna som får tjänsten 
spelar mindre roll. I denna fråga uttrycker de sig på samma sätt som näringslivschefer 
uttrycker sig enligt Göransson (2004).  
 
Karin ger intrycket av att vara den av intervjupersonerna som är mest insatt i 
problematiken kring kvinnliga chefers underrepresentation. Men trots att hon är en av få 
kvinnliga förvaltningschefer i kommunen så vill hon inte ha kvotering in på sådana 
poster. Elisabeth är, liksom de andra, helt emot kvotering men hon säger ändå att hon är 
medveten om att män ser män i en rekryteringssituation. Och då kan man undra menar 
jag varför intervjupersonerna inte vill ha kvotering för det är ju inte så att de kvinnor som 
blir förbigångna saknar kompetens. 
 
Kvinnorna i undersökningen har en medelklassbakgrund där någras föräldrar har/hade 
högre utbildning, i varje fall pappan, och några av föräldrarna är/var egenföretagare. Att 
det skulle vara en homogen grupp män och kvinnor som gör karriärer som leder till 
företagens topp stämmer rätt väl in på intervjupersonerna när det gäller bakgrund 
(Ivarsson 2001, Göransson 2004). Det som skiljer dem från män på t.ex. VD-poster är att 
de poängterar att de inte är ute efter status, makt och pengar i första hand (vad många 
män uppfattar som viktigt med ett toppjobb) utan de vill ha ett intressant, roligt jobb som 
ger dem utmaningar och chans till personlig utveckling.  
 
 
6.4 Samhällets ansvar – individens ansvar 
 
Det som intervjupersonerna ser som anledningar till att det finns få kvinnliga chefer är 
bl.a. att de tycker att kvinnor generellt sett saknar tävlingsinstinkt och inte har tillräcklig 
vilja att ta sig fram i arbetslivet. De stöder alltså uppfattningen att det är hos kvinnorna 
själva som felet ligger. Enligt Fagerfjäll (2003) så är den uppfattningen vanlig hos vissa 
inom näringslivet. Intervjupersonerna ser inte strukturer i familj och samhälle som 
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formats av den kultur vi lever i som orsaker till att kvinnor hålls tillbaka eller håller 
tillbaka sig själva. 
 
Intervjupersonerna tycker vidare att kvinnor självmant tar på sig för stor roll hemma, 
vilket hämmar dem i arbetet, och att det i ett förhållande måste finnas en ömsesidig 
respekt för att båda har rätt till det arbetsliv de vill ha. Kvinnor vill inte lägga ner den tid 
som behövs för ett chefskap, menar de. Intervjupersonerna arbetar samtliga betydligt mer 
än 40 timmar per arbetsvecka och de verkar inte tycka att det är något konstigt med det, 
utan det följer med deras chefsroll. De byter tid mot belöning och för kvinnorna i 
undersökningen så är arbetet en belöning. Deras arbete och chefsroll är viktigt för 
identiteten; de ger i intervjuerna alla uttryck för att de inte skulle vilja sluta arbeta ens om 
de var ekonomiskt helt oberoende av ett arbete.  
 
Intervjupersonerna tror att problemet med få kvinnliga chefer löser sig automatiskt på 
sikt. De ser den yngre generationen som mer målmedveten och individualistisk, vilket då 
ska garantera att tjejer kommer fram på högre poster. Även utbildningsnivån på de yngre 
inverkar och de tror att det kommer att bli fler kvinnliga chefer i framtiden pga. att fler 
tjejer än killar läser på högskola idag. Men som jag ser det så kan det kan vara ett utslag 
av att de inte får arbete efter gymnasiet och är mer eller mindre tvingade att läsa för att ha 
något att göra. Att tjejer skaffar sig en högre utbildning kanske inte per automatik gör att 
de tar för sig mer och blir fler på chefsnivå. 
 
 
6.4.1 Förebilder 
 
I och med att det är få kvinnliga chefer i organisationernas topp så blir de som finns där 
automatiskt förebilder för yngre kvinnor och män, och då är det också viktigt att 
intervjupersonerna inser det. Kanter (1977) menar att homosocialitet används av män för 
att de vill försäkra sig om att de personer som väljs till högre poster passar in och kan 
prestera bra. Men hon säger också att de kvinnor som faktiskt finns på högre poster 
utvidgar chefsrollen och visar för yngre kvinnor att det är möjligt och att kvinnor kan 
prestera lika bra som män.  
 

The women achieving power through new routes are already altering 
traditional views of differences between men and women, creating new 
images of woman-as-leaders. 
(Kanter 1977: 291)  

 
Intervjupersonerna väljer män som förebilder kanske för att de själva liksom det 
patriarkaliska samhälle vi lever i idag ser styrka och framgång som något som tillhör 
män. Kanske är det svårare att som kvinna välja en kvinnlig förebild därför att även som 
vuxen kvinna fortsätter man att försöka bryta banden från sin mor och visa sin 
självständighet säger Dahlbom-Hall (2000). Hon menar också att starka kvinnor inte 
räknas om de ”bara” varit hemmafruar. Det är främst pappa eller andra män som har en 
bra utbildning och ett bra jobb som upplevs som en förebild, enligt henne.  
Intervjupersonerna nämner inte spontant kvinnor som förebilder de haft utom Malin som 
haft kvinnliga idrottsledare som hon har tyckt varit bra. Två av intervjupersonerna 
nämner pappa som förebild och en har en manlig chef som förebild.  
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Kvinnorna är förebilder för andra oavsett om de vill det eller inte och oavsett om de inser 
det eller inte. Men varför är de inte själva mentorer speciellt för att hjälpa fram kvinnor? 
Kan det vara för att de själva har blivit lyfta av patriarkatet och anser att det är så det ska 
gå till? De säger att de inte går omkring och tänker på sig själva som förebilder, men de 
inser att de kanske är det ändå.  
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7.  VÄGEN FRAM I KARRIÄREN 
 
Vad är det egentligen som gör en karriär möjlig? Det finns givetvis många olika orsaker 
till att individer kan byta arbete och arbetsplats samt även som chef avancera och hamna 
på toppchefsjobb. Man skaffar sig eller har på olika sätt grunder som tillfällen till nya 
arbeten kan uppstå ur. De grunderna kan vara bakgrund, socialklass, utbildning, arbete, 
kontakter, intressen osv. För att kunna ta tillvara på tillfällena då det finns chans för 
individen att byta arbete, inom eller utom organisationen, måste det finnas ett visst 
handlingsutrymme. Individen måste själv aktivt kunna göra val och bestämma vilka 
strategier som han eller hon vill använda sig av, ett strategiskt handlande. 
Handlingsutrymme kan vi inte bestämma helt och hållet själva i en organisation, utan det 
är till viss del på förhand bestämt av organisationens struktur och kultur. Och 
organisationens struktur och kultur bestäms i sin tur av hur det ser ut i det samhälle den 
befinner sig i, av de normer, värderingar och organisationsmönster som finns i arbetslivet. 
Men inom de ramar som finns skapar sig intervjupersonerna sina egna vägar.  
 
 
7.1 Möjligheter till karriärvägar 
 
Handlingsutrymmet är alltså till viss del bestämt på förhand, men alla är vi olika individer 
och handlar på olika sätt i de situationer vi hamnar i. Jag vill påstå att de personer som jag 
har intervjuat har i de val de ställts inför haft en stor nytta av den självbild de har. Vår 
självbild kan antingen hjälpa eller stjälpa oss och jag skulle vilja säga att 
intervjupersonernas självbild har enbart hjälpt dem. Den har gjort det möjligt för dem att 
våga ta stora kliv och våga fatta stora beslut. Deras aktivt skapade utrymme ger vägar 
fram i karriären. Hur självbild förhåller sig till handlingsutrymme och kulturella samt 
strukturella dimensioner vill jag visa med följande figur: 
 
 

 
 
Figur 1.  
Vad som påverkar handlingsutrymmet. 
 
 

Strukturell 
dimension 

Kulturell 
dimension 

 
     Självbild 
     Roll 

 
Handlings- 
utrymme 

Bakgrund         
Socialisering     
Stöd 



                                                                   Kvinnor i karriären 
________________________________________________________________________ 

 54

Den strukturella och kulturella dimensionen finns i vårt samhälle oberoende av 
individerna i det. Dimensionerna förändras dock över tid och ser idag inte likadana ut 
som de gjorde för trettio år sedan. Strukturen i organisationer kan förändras ganska 
snabbt om förändringsviljan finns, men kulturen sitter hårdare fast i samhället och tar 
längre tid att förändra. Strukturen påverkar de roller individer får eller tar. Vi kan t.ex. se 
att chefsrollen har gått från att vara auktoritär och administrativ till att bli mer 
demokratisk, delegerande och entusiasmerande. Man är mer ledare än chef. Kulturen 
däremot avgör i mångt och mycket vad som anses rätt och riktigt i det samhälle vi lever i 
och den bestämmer i stort sett vem som kan göra vad. Den påverkar t.ex. sinnebilden av 
en VD, vilken för de flesta har varit och för många fortfarande är en man.  
 
Kultur och struktur påverkar oss utifrån och är avgörande för de handlingar som vi gör. 
Men våra valmöjligheter och de strategier som vi använder för att komma dit vi vill i 
arbetslivet, alltså det aktionsutrymme som var och en har, är filtrerade genom den 
uppfattning som vi har om oss själva, självbilden. Självbilden beror mycket på den 
socialisation vi genomgått och hur vi tror att andra uppfattar oss. Men självbilden 
påverkas också till viss del av handlingsutrymmet; det finns en återkoppling mellan 
handlingsutrymme och självbild. För när vi har gjort ett val och kommit dit vi ville t.ex. 
fått ett nytt arbete så ökar den positiva sidan av självbilden och gör det möjligt att senare 
göra ett annat val som leder oss ännu högre upp i hierarkin. Man får oftast inte en VD-
post hur som helst utan det är många steg på vägen dit och det är i mångt och mycket den 
självbild som vi har erhållit genom att internalisera hur andra uppfattar och värderar oss 
som gör stegen möjliga. 
 
 
7.2 Framgångsfaktorer 

Självbild och roll har en viktig funktion att fylla när vi tar till oss nya möjligheter och vad 
vi gör av dessa möjligheter. Som jag har diskuterat ovan så är det betydelsefullt både för 
män och för kvinnor att ha en positiv självbild som har fått utvecklas och har blivit 
förstärkt. Hur vi uppfattar rollen vi går in i på arbetet har också stor betydelse; att man ser 
den som utforskningsbar och föränderlig är en nödvändighet för att kunna ta steget 
vidare. Förutom dessa två faktorer har jag funnit en tredje faktor som har hjälpt kvinnorna 
som jag har intervjuat att nå de poster de har idag. Den faktorn är att de har fått hjälp på 
traven av de män (mestadels) vilka dominerar inom organisationsledning, oavsett 
bransch. 
 
Till intervjupersonernas framgångsfaktorer kan följande räknas:  
 
1) Självbild 
 
Självbild har en stor betydelse för vilken roll man kan se sig i, både privat och i 
arbetslivet. En positiv självbild gör att man blir sedd genom det utåtriktade, självsäkra, 
modiga beteende som individen får. Den tidiga socialiseringen och det stöd och 
uppbackning som kommer från föräldrarna har en stor roll i hur självbilden kommer att se 
ut. Påverkan sker också från bakgrund som t.ex. vilken utbildning föräldrarna har, den 
egna utbildningen, vilken socialklass man tillhör osv. Intervjupersonerna har en självbild 
som inte stjälper dem utan enbart tycks ha hjälpt dem, anser jag. Stöd och uppbackning 
från föräldrar och senare i livet från chefer i arbetslivet har gett kvinnorna i 
undersökningen självförtroende att våga och att se det som självklart att de också kan 
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vara ledare lika bra som män. Deras självbild hjälper dem på sätt att agera och skapa ett 
handlingsutrymme. 
 
2) Inställning till roll  
 
Intervjupersonernas inställning till roll kan sägas vara gemensam trots att deras 
yrkesroller som chefer inte ser likadana ut. De ser arbetsrollen som chef som flexibel dvs. 
den går att förändra. De förmår gå utanför sin roll och har kraft att förändra den när de 
inte längre tycker att den är tillräcklig. De visar på en rolldistans och deras roll kan sägas 
vara utforskande vilket påverkar deras val. Det påverkar även de strategier som de 
använder sig av. De kan också gå utanför den traditionella kvinnliga rollen och ta del av 
den manliga. Kvinnornas inställning till sin roll, liksom deras självbild, gör att de kan 
agera själva. 
 
3) Upplyfta av patriarkatet  
 
Intervjupersonerna har genom att de lyckats ta sig fram i den manliga chefshierakin blivit 
godkända och invalda i den manliga sfären. Det visar på tillit från båda hållen; kvinnorna 
litar på de strukturer som finns uppförda av patriarkatet och patriarkatet litar på dem. De 
anses passa in och därmed upptas de i gänget. De blir upplyfta och framhjälpta inom den 
patriarkaliska struktur som så många kvinnor bevisligen har svårt att ta sig fram i. Även 
här finns en aktiv del och det är att kvinnorna är strateger som inte bara får hjälp utan de 
kan också förmå andra till att hjälpa dem. 
 
 
7.3 Rollturister 
 
I arbetslivet utmärker sig de intervjuade kvinnorna genom att de hoppar mellan olika 
typer av arbete och inte är rädda för att prova på nya uppgifter. Det är tvärtom ett måste 
för dem att gå vidare till nya och kanske högre befattningar när arbetet inte längre känns 
roligt. För att kunna ge deras sätt att agera ett övergripande begrepp så vill jag använda 
mig av Zygmunt Baumans (1999: kap 6) metaforer turister och vagabonder för olika 
identiteter.  
 
Bauman menar att det som utmärker människor i det postmoderna samhället som vi lever 
i idag är att vi har valfrihet. Det är graden av valfrihet som är avgörande för vår placering 
i samhället. Ju högre grad av valfrihet vi har desto högre upp på samhällsstegen placeras 
vi. Det postmoderna samhällets hjältar och offer kan, menar han, liknas vid turister och 
vagabonder.  
 
Man ska kunna flytta sig snabbt och ta vara på de chanser och erfarenheter som dyker 
upp. Det centrala i den postmoderna livsstrategin är inte att bygga en bestående identitet 
utan att se till att inte bli fast (Bauman 1999: 123). Turisterna är exempel på människor 
som kan denna konst. Bauman menar att turisterna kan hålla en viss distans till vad de 
gör just nu. De kan ge sig ut på vägarna när de inte längre finner vad de söker på en viss 
plats och vill ha mer spänning i livet. De är inte rädda för att skifta roller i livet. 
Vagabonderna däremot är de som stannar kvar på sin plats i livet och om de ger sig ut 
efter något nytt så är det för att de har på ett eller ett annat sätt blivit tvingade till det. De 
ändrar inte på sin identitet frivilligt. 
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Identiteten kan inte byggas upp en gång och sedan förbli fast genom hela livet, säger 
alltså Bauman, utan idag gäller det att undvika en alltför snäv identitet för att vara 
framgångsrik. Framgångsrika är just vad kvinnorna i den här studien är och med tanke på 
deras inställning till sina roller så vill jag kalla dem för rollturister. 
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8. REFLEKTIONER 
 
Både under intervjuerna och nu när jag tänker tillbaka på vad kvinnorna sade till mig så 
framstår det som om det funnits få hinder och problem i deras karriärer. Det har inte varit 
särskilt svårt för dem att ta sig fram i arbetslivet. De av kvinnorna som har barn kände sig 
inte särskilt hindrade av det heller. Men självklart har det förekommit ”rollgnissel” även i 
de här intervjupersonernas liv, men de ger i intervjuerna uttryck för att det inte varit några 
större svårigheter för dem att i så fall komma över gnisslet mellan deras kvinnlighet och 
den manligt präglade organisationsvärlden. Det kan vara så att de under intervjun inte vill 
tala om problem som de har haft, men det kan också vara så att de inte vill se problem för 
kvinnliga chefer. Inte minst deras negativa inställning till kvotering visar på att de inte 
tror att det finns några större strukturella och kulturella bekymmer utan att de tror att med 
eget handlande kan man komma långt.  
 
Det finns många sätt att undersöka samma frågeställning på. Jag har valt att titta mer på 
självbild och roll, men även Bourdieus teorier om kapital och habitus hade kunnat vara 
användbara för mig i den här uppsatsen. För det handlar även mycket om det kapital vi 
har med oss. Ett arbete som det här belyser intervjupersonerna i ljuset av hur jag ser och 
uppfattar dem och en del tolkningar som jag gör hade säkert andra gjort på andra sätt. Det 
är ofrånkomligt eftersom vi alla är olika personer och tolkar vad vi ser utifrån vår 
förförståelse och hur kontakten med intervjupersonerna upplevdes. Men jag har försökt 
att inte sväva iväg utan har försökt hålla mig till det som jag anser mig ha belägg för. 
 
Det finns problem med att göra intervjuerna i ett tidigt stadium av uppsatsarbetet vilket 
jag har gjort. Problemet är att man är inte så väl insatt i ämnet när man skriver 
intervjuguiden och det märks senare under analysfasen när man kan sakna frågor i 
intervjuerna. Det som kan vara positivt med att göra intervjuerna tidigt är att man kanske 
har en öppnare attityd och inte känner sig bunden av andra studiers resultat. Att gå 
tillbaka och göra två intervjuer med några veckors mellanrum hade känts mer idealt, men 
hela arbetet ska rymmas inom tio veckor och det blir knappast möjligt då.  
 
Om den uppsatsen förmår förklara något är upp till var och en att bedöma, men för mig 
har ett och annat blivit klargjort. Jag kan nu se varför jag inte har gillat vissa skribenter 
och varför en del feministiska teorier har känts helt främmande för mig. De har blivit 
alltför förenklade och enbart inriktade på t.ex. kulturella förklaringar vilket gör att de 
visar på en liten del av en komplex fråga. En svala gör ingen sommar, kan fem intervjuer 
ge något svar på mina inledande frågeställningar? Självklart kan jag inte generalisera 
utifrån det som jag har kommit fram till, men jag tycker att trots att kvinnorna är olika 
och har haft olika karriärer så finns det ändå något gemensamt bakom dem. Det jag ser 
som viktigt är att de har fått ett stort stöd och blivit pushade framåt och hjälpta framåt i 
karriären.  
 
För att det ska bli några större förändringar i samhället när det gäller kvinnors 
underrepresentation på högre chefsnivåer så behövs det behövs helt klart en normdualism 
som jag ser det. Eller det kanske är rättare att säga en normpluralism för det finns även 
andra grupper i samhället som inte heller har så lätt att ta sig in i den manliga svenska 
värld som utgör toppskiktet i många organisationer. Jag tänker bl.a. på människor med en 
annan kulturell bakgrund än svensk. 
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9. SAMMANFATTNING 
 
Begreppen självbild och roll har en viktig betydelse för de val en person kan göra i 
arbetslivet och för vilka möjligheter som står öppna. Jag har i denna uppsats velat visa att 
förklaringen till att vissa lyckas ta sig framåt i karriären ligger mycket i hur deras 
självbild och roll ser ut.  
 
Självbild har en stor betydelse för vilken roll man kan se sig i, både privat och i 
arbetslivet. Intervjupersonerna har en självbild som inte stjälpt dem, utan enbart tycks ha 
hjälpt dem. Stöd och uppbackning tidigt i livet har givit dem självförtroende att våga och 
att se det som självklart att de också kan vara ledare lika bra som män. De har även blivit 
sedda och uppmärksammade tidigt i karriären, vilket hjälpt dem. Intervjupersonerna är 
mycket målmedvetna personer vars yrkesroll är viktig för dem. Som personer är de också 
väldigt tävlingsinriktade och har en stark drivkraft framåt. Men de poängterar att de inte 
är ute efter status, makt och pengar i första hand, utan de vill ha ett intressant, roligt jobb 
som ger dem utmaningar och chans till personlig utveckling 
 
Begreppen roll och självbild kan användas för att förstå skillnader mellan å ena sidan 
kultur och struktur och å andra sidan det handlingsutrymme en person har i arbetslivet. 
Handlingsutrymme är de val och strategier människor använder sig av i karriären. 
Kvinnorna i intervjun kan göra val och kan välja strategier utan att de strukturella eller 
kulturella dimensionerna i samhället lägger hinder i vägen för dem. Eller så upplever de 
det i alla fall. Intervjupersonerna väljer aktivt även om de ger uttryck för att det många 
gånger har varit tillfälligheter eller tur att de fått ett nytt jobb. Men när de söker efter nytt 
jobb använder de sig av olika strategier. De kan t.ex. låta andra förstå att de är 
intresserade av något nytt och söker på så sätt av omgivningen. En annan strategi är att 
göra sig känd och skapa en respekt för sitt namn.  
 
Kvinnorna är strateger fastän de inte gärna vill säga det själva. Dels så agerar de själva 
när de gör sina val i arbetslivet och dels så har de fått andra att hjälpa dem framåt i 
karriären. De har anpassat sig efter de normer som finns och ett sätt som de gör det på är 
att de nedtonar sin egen insats. Jag vill säga att de har blivit upplyfta och framhjälpta 
inom den patriarkaliska struktur som så många kvinnor bevisligen har svårt att ta sig fram 
i.  
 
Att det är en homogen grupp män och kvinnor som stämmer rätt väl in på kvinnorna. De 
har en medelklassbakgrund där en del av föräldrarna är utbildade och några är 
egenföretagare. Vidare tror de intervjuade kvinnorna mer på att det är individuella 
skillnader än att det är strukturella, kulturella skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att 
vara. De vill gärna se fler kvinnor i ledningsgrupper och styrelser men anser att det är 
kompetens och eget hårt arbete som ska leda dit och de kan inte tänka sig att t.ex. 
kvotering skulle vara en möjlig väg fram.  
 
Det begrepp som jag har valt för att sammanfatta vad kvinnorna står för är rollturister. De 
är enligt Bauman turister, dvs. de kan hoppa mellan olika roller och har då både förmågan 
och viljan till att byta inriktning i arbetslivet när de vill.  
 
Ska man se dem som starka kvinnor som lyckats ta sig fram i världen som den ser ut idag 
eller har de fått ge vika och anpassa sig efter de mönster som finns i samhället? Låt vara 
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att män förmodligen har lättare att skapa sig en positiv självbild och att passa i de roller 
som finns för toppchefer i såväl privat som offentlig verksamhet, men de här kvinnorna 
har onekligen lyckats och jag tycker att man ska uppskatta dem för det. De har lyckats i 
den värld vi lever i idag med dess strukturella och kulturella dimensioner både i 
arbetslivet och i privatlivet.  
 

Turisterna stannar eller rör sig alltefter vad deras hjärtan säger dem. De 
lämnar platsen när nya och oprövade möjligheter vinkar på annat håll. 
(Bauman 1998: 127) 
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BILAGA  
 

INTERVJUGUIDE 

 
BAKGRUND  
ålder, uppväxt, socialklass, egen utbildning, föräldrars utbildning, egen familjesituation, 
makes utbildning, vem är du - egna karaktärsdrag, hur ser du på dig själv - självbild,  arv 
o miljö, påverkan 
 
ARBETSLIVET  
Vad betyder arbete, status, Vad är framgång, Ledarskap- hur är en bra ledare, hur är ditt  
ledarskap, var har du lärt dig det, vad krävs av ledare /chefer, Vad innebär ditt arbete, en 
typisk dag 
 
På jobbet, osynliga kontrakt, chefsrollsnorm,  
betendekod/klädkod,  arbetstider, manligt/kvinnligt,  
 
KARRIÄR  
Bransch, anställning idag, antal anställda i företaget, företagsideologi, fördelning 
kvinnor/män, typisk manlig eller typiskt kvinnlig arbetsplats  
 
Antal tidigare arbeten, varför bytt jobb -motiv,  
Rekrytering hur -sökt/eftersökt, val av arbete, särskilda händelser, särskilda personer som 
påverkat karriären (man, familj, andra chefer), mentorer, nätverk, förebilder, flyttning till 
annan ort, 
 
Vad betyder ordet karriär, Hur beskriver du din karriärlinje ( lyckad, rakt uppåt, nedåt)  
Hur länge på varje position,  
Varför chef, din drivkraft, vad betyder mest i jobbet, hade du valt annorlunda idag, ålder 
chef första gången, ålder vid VD, självständig i VD-rollen, förväntningar från andra,  VD-
rollen annorlunda idag mot vid karriärens början. Vad är det bästa/roligaste med jobbet, 
Vad är det sämsta/svåraste med jobbet,  
 
PRIVATLIV  
viktigt?, vilken människa är du hemma, familj, hem o hushåll, ansvar, arbetsfördelning, 
hjälp utifrån, barntillsyn, ansvar, stöd utifrån, 
 
Intressen, hur spenderas fritiden, semester, har arb.livet påverkats av p.liv/tvärtom, 
vänner/släkt 
 
FRAMTID  
Är du nöjd idag, blev arbetslivet som du tänkt dig 
Vad gör du om några år, Kommer arbetslivet att förändras vad avser kvinnligt/manligt 
ledarskap, Behövs det förändras, kvotering 
 


