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Sammanfattning
HR-området har på senare år genomgått en förändring som inneburit en ökad strategisk och 
värdeskapande roll, vilket ökar betydelsen av HR:s plats i ledningsarbete. Samtidigt som detta 
skett har vikten av fler kvinnor i ledningsarbete och styrelser blivit ett allt mer omdiskuterat 
ämne i dagens samhälle och i media.
Då HR är en kvinnodominerad profession innebär deras plats i ledningar för det mesta att en 
kvinnlig chef träder in i en oftast mansdominerad ledningsgrupp. Detta tar HR och kvinnorna ett 
steg närmare makten. Men hur stort inflytande har dessa kvinnor i ledningen egentligen?
Syftet med denna studie har varit att undersöka ledningsplatsens betydelse för upplevt inflytande 
i organisationen. Studien har undersökt ifall kvinnliga HR-chefer anser att en plats i 
organisationens ledning är en förutsättning för inflytande, samt hur eventuella 
könsmaktsordningar påverkar deras upplevelse av den egna auktoriteten i ledningen.
Studien bygger på sex kvalitativa intervjuer med kvinnliga HR-chefer inom arbetslivets olika 
sektorer. För att få förståelse för de kvinnliga HR-chefernas inflytande i ledningsgruppen 
används teorier kring makt och könsmaktsordningar som teoretisk begreppsram.
Studiens resultat visar att ledningsarbete upplevs som en viktig förutsättning för möjligheten till 
inflytande i organisationen. Resultatet visar att ledningsarbetet underlättar för att lära känna 
verksamheten och skapa interna relationer, vilket även det beskrivs som viktiga förutsättningar 
för inflytande enligt studiens respondenter. De anger även att VD:ns stöd är viktigt för att 
förmedla HR:arbetets betydelse.
Studien visar att könsmaktsordningar inom ledningsgruppen kan försvåra möjligheten till 
inflytande och utgöra ett hinder för de kvinnliga HR-cheferna. Övriga hinder som identifierats är 
begränsad ekonomi och en generell HR-omognad inom organisationen.

Nyckelord
Human resources, Ledningsarbete, Inflytande, Könsmaktsordning



Förord
Vi vill rikta ett hjärtligt tack till våra respondenter som tagit sig tid att delta och därmed gjort 
denna studie möjlig. Tack för att ni delat med er av era erfarenheter och gett oss nyttig kunskap 
för vårt framtida arbetsliv. 

T. Einarsson & H. Saghir
Uppsala 2014
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1. Inledning
Fler kvinnor i ledningen är ett hett ämne idag och debatteras flitigt tillsammans med frågan om 
kvotering. Stiftelsen AllBright ger varje år ut en “svart lista” där könsfördelningen i Sveriges 
högsta ledningar redovisas. I år hamnar 82 av 253 svenska börsbolag på AllBrights svarta lista. 
Det innebär att de inte har en enda kvinna i ledningsgruppen. Årets rapport visar också att för 
första gången är det fler bolag som har en kvinna än noll kvinnor i ledningsgruppen, vilket ändå 
kan tolkas positivt. Men först år 2022 töms AllBrights svarta lista om dagens tempo består 
(AllBright 2014:3). Stiftelsen beskriver att problemet inte är att få in kvinnorna i 
ledningsgrupper, utan problemet uppstår just i interaktion med männen, de som utgör det 
AllBrights styrelse kallar ”gubb-berget”. 

Denna studie ämnar undersöka om en plats i ledningen är tillräcklig för att de kvinnliga HR-
cheferna ska få inflytande i organisationen och om eventuella könsmaktsordningar påverkar.

Intresset för forskningsfrågan väcktes efter att läst Urich & Brockbanks “Värdeskapande HR”. 
Boken beskriver HR:s förändrade arbete och vad det innebär. HR är och har varit en 
kvinnodominerad profession. Från att tidigare varit en administrativ personalfunktion, har HR nu 
fått en mer strategisk roll där en plats i ledningen blivit viktigare. Frågan som då väcktes och 
skapade intresse för denna studie, var om ledningsplatsen per automatik gav HR makt och 
inflytande i organisationen, eller om det fanns andra faktorer som påverkade eller kanske till och 
med begränsade HR-kvinnornas möjlighet till makt och inflytande.

1. Syfte och frågeställningar
Studiens syfte är att undersöka ifall en plats i organisationens ledningsgrupp är en förutsättning 
för HR-funktionens inflytande, samt om eventuella könsmaktsordningar kan ha en påverkan på 
inflytandet. Förhoppningen är att denna studie ska ge en bild av hur viktig ledningsplatsen är för 
HR-chefernas upplevda inflytande och varför. Detta ifrågasätts för att göra det möjligt att 
uppmärksamma andra faktorer som eventuellt kan vara viktiga för att nå inflytande. Genom att 
undersöka detta är vår förhoppning att fylla en kunskapslucka som berör andra eventuellt viktiga 
faktorer HR bör ta hänsyn till för att kunna öka sitt inflytande inom organisationen.
Efter att ha undersökt huruvida studiens respondenter upplever sig ha inflytande i 
ledningsgrupper hoppas vi kunna identifiera eventuella hinder och problem. Vidare undersöks 
om studiens respondenter upplever eventuella könsmaktsordningar inom ledningsgrupper och 
om dessa i så fall kan påverka deras möjligheter till inflytande. Detta undersöks för att kunna ta 
reda på ifall HR-funktioners inflytande i organisationer påverkas av det faktum att HR är ett 
kvinnodominerat yrke. Det görs även för att kunna uppmärksamma huruvida eventuella 
könsmaktsordningar i ledningsgrupper kan utgöra ett hinder för HR:funktioners inflytande i 
organisationer.



Frågeställningen ser ut som följer:

1. Anser de kvinnliga HR-cheferna att en plats i ledningen är en förutsättning för HR:s 
inflytande i organisationen? I så fall, på vilket sätt?

2. Upplever de kvinnliga HR-cheferna att deras inflytande i ledningsgruppen påverkas av 
eventuella könsmaktsordningar/genusskillnader?

2. Disposition 
I det första avsnittet presenteras en inledning, följt av studiens syfte och frågeställning. Därefter 
redovisas tidigare forskning som gjorts i ämnet. Denna forskning är indelad i tre kategorier;
”förändringar som skett i HR-arbetet, “organisationsstrukturer och inflytande” och avslutningsvis 
“genusskillnader i organisationer”. Det tredje avsnitt redogör för studiens teoretiska 
utgångspunkter som utgörs av Foucaults maktperspektiv, Moss Kanters strukturer och Lindgrens 
första strategi. Dessa teorier utgör verktyg för senare analys av det empiriska materialet. I det 
fjärde avsnittet presenteras studiens metod och tillvägagångssätt. Studiens femte avsnitt redogör 
för resultat och tolkning av det empiriska materialet. Denna del består av två avsnitt där studiens 
båda frågeställningar behandlas separat. Avslutningsvis presenteras ett diskussionavsnitt med 
studiens resultat samt implikationer för framtida forskning. 

3. Förtydligande 
I denna studie används begreppet kvinnliga HR-chefer i syfte att benämna HR-chefer av 
kvinnligt kön. Det är således inte en beskrivning av HR-chefer med kvinnliga egenskaper, utan 
endast ett ordval för att beskriva att HR-cheferna utgörs av kvinnor och inte män. Denna 
definition valdes eftersom den ansågs mest lämpad för att underlätta studiens läsning. I studien 
används även förkortningen HR, som står för engelskans human resources. Human recources 
syftar på en organisations arbete och hantering av de mänskliga resurserna, med andra ord 
personalen.

2. Tidigare forskning
I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning med relevans för studiens ämne. Inledningsvis  
presenteras forskning med anknytning till HR:s förändring, för att beskriva den HR-
transformation som skett. Därefter presenteras forskning kring organisationsstruktur och 
inflytande. Avslutningsvis redogörs för forskning kring  genusskillnader i arbetslivet under 
rubriken “genusskillnader i organisationer”.

1. HR i förändring
Den tidigare forskningen pekar på en rad olika förändringsfaser inom HR-yrket vilket har gjort 
att både arbetsrollen och organiseringen har förändrats. Kortfattat handlar denna förändring 



främst om att en centraliserad organisering med fokus på administrativa uppgifter, har övergått 
till en mer decentraliserad form av organisering. Ulrich & Brockbank beskriver den förändring 
som lett fram till det värdeskapande HR-arbete som präglas av strategiskt arbete. Förändringen 
innebär att HR-funktionen nu även förväntas bidra till att leverera värde till chefer, medarbetare, 
kunder och aktieägare. Detta innebär förändringar i beteende som leder till resultatförändringar 
för hela organisationen och inkluderar hela HR-funktionen. Det blir viktigt att fokusera på vad 
som anses viktigt och har värde för både interna och externa kunder, vilket är nytt för HR-
funktionen (Brockbank, Ulrich, 2007:13). Detta värdeskapande arbete tar HR-cheferna närmare 
ledningen och ökar därmed HR:s möjligheter till att påverka organisationen. Denna förändring 
blir relevant för studien eftersom den beskriver utvecklingen som lett till att det blivit viktigare 
för HR att ha en plats i organisationers ledning. 

2. Organisationsstruktur och inflytande
Några av de tidigaste organisationsstudierna, av bland annat Barnard och Simon tyder på att 
organisationsstrukturer påverkar individers möjligheter kring inflytande vad gäller 
organisationen och dess beslutsfattande (Barnard, 1938; Simon, 1947). Den amerikanska 
organisationsteoretikern Mary Parker Follet (1995) styrker även hon bilden av att 
organisationens form kan påverka maktförhållande och inflytande. Enligt Follet sker 
beslutsfattande genom en process som sker genom organisationens olika nivåer. Det rör sig alltså 
inte om en ensam individ med en viss befogenhet, utan det som beslutsfattas på en högre nivå 
påverkas även av organisationens lägre nivåer. På detta sättet kan man utläsa att organisationers 
olika strukturer kan påverka inflytande.
I denna studie undersöks ledningsplatsen och eventuella könsmaktsordningars betydelse för 
respondenternas upplevda inflytande. För att kunna undersöka vad som påverkar HR-chefernas 
upplevda inflytande generellt är det bra att vara medveten om organisationsstrukturers eventuella 
påverkan när exempelvis utformningen av intervjuguide sker.

Det finns även forskning som pekar på att personalchefer får ökat inflytande då de samarbetar 
med andra chefer inom verksamheten. Enligt Losey m.fl krävs detta samarbete för att HR-
funktionens arbete ska kunna riktas mot organisationens behov men också för att HR ska kunna 
leda det eventuella förändringsarbetet (Losey m.fl. 2005; Purcell & Hutchinson, 2007). Denna 
forskning är i högsta grad relevant för denna studie då en plats i ledningsgruppen eventuellt kan 
leda till att HR-chefer får ett närmare samarbete med organisationens övriga chefer. Forskningen 
gör det även relevant att i denna studie ställa närmare frågor kring organisationens interna 
relationer. för att på så vis ta reda på hur de påverkar möjligheten till inflytande.

3. Genusskillnader i organisationer
Brandl, Mayrhofer och Reichel gjorde en internationell studie 2008 som beskrev HR-yrket som 
kvinnodominerat och förklarade att det fanns tydliga skillnader och uppdelningar mellan män 



och kvinnor inom yrket gällande både ansvarsområden och status (Brandl, Mayrhofer och 
Reichel, 2008:67ff).  
I studien lyfts skillnaden mellan så kallade mjuka och hårda HR-funktioner fram och författarna 
nämner att de hårda arbetsuppgifterna, som är relaterade till lön/ekonomi, förhandling, förmåner 
och arbetsrelationer förknippas med manlighet. De mjuka funktionerna, såsom rekrytering, 
utbildning och medarbetarutveckling, förknippas å andra sidan med kvinnlighet (Brandl, 
Mayrhofer och Reichel, 2008).
Denna studie blir relevant för det valda ämnet eftersom den bekräftar bilden av HR-yrket som 
kvinnodominerat. Vidare bekräftar den uppfattningen om att kvinnor ofta förknippas med mer 
“omhändertagande” arbetsuppgifter, som exempelvis medarbetarutveckling och utbildning. 
Bilden av HR-yrket som kvinnodominerat och relaterat till dessa “mjukare” funktioner blir 
relevant eftersom studien avser undersöka hur de kvinnliga HR-cheferna bemöts av manliga 
chefer i ledningsgrupperna. Upplever de kvinnliga HR-cheferna att de möts av förväntningar på 
att de ska ha dessa “kvinnliga” och “mjuka” egenskaper när de tar plats i ledningsgruppen? I så 
fall, vad händer då de inte lever upp till dessa förväntningar? Hur kan dessa eventuella 
förväntningar påverka deras relationer med och bemötande från män i ledningsgruppen? Detta är 
exempel på frågor som kan komma att bli aktuella för studiens intervjuguide.

I “Men and women of the corporation” (1977) beskriver även Rosabeth Moss-Kanter manligt 
och kvinnligt i organisationer med tyngdpunkt på kvinnan som minoritet och vad 
minoritetsrollen innebär för hennes yrkesroll. Här används “token”-teorin för att förklara 
kvinnors sätt att hantera sin ställning i organisationen och denna teori används även i denna 
studie. Moss-Kanter menar även hon att organisationsstrukturen påverkar då det gäller skillnader 
för möjlighet till karriär, inflytande och makt för kvinnor och män. Frekvens-möjlighet-och 
maktstrukturer är tre begrepp som också ingår i Moss-Kanters teori. De beskriver hur 
könsmaktsordningar skapas och verkar. Dessa begrepp har varit användbara för studien vid 
utformningen av intervjufrågorna då begreppen gett förståelse för hur dessa strukturer påverkar 
kvinnors inflytande och makt i organiastionen. Denna kunskap har även använts vid tolkning och 
analys av studiens empiriska material.

Artikeln “Genussystemet - reflektioner kring kvinnors sociala underordning” (1988) är skriven 
av Yvonne Hirdman, professor i både historia och samtidshistoria med genusinriktad forskning. I 
den här artikeln skriver Hirdman om genussystemet som innebär isärhållning av könen och 
mannen som norm. Hon förklarar begreppen genus samt manligt och kvinnligt, vilket är relevant 
för denna studie.
Hirdman menar att isärhållande mellan könen finns överallt. Rent fysiskt finns könen på olika 
platser och psykiskt är könen uppdelade efter egenskaper. Mannen ses som stark och kvinnan ses 
som svag. Mannen är görande, kvinnan är varande. Uppdelningen mellan könen driver fram 
beteenden som gör könen väsenolika menar Hirdman. Det här beror på det ordnade, 
strukturerade, meningsskapande som har makt över vår tanke om kön. Vetskapen om detta är 
viktig för denna studies genomförande då det blir viktigt att undvika appliceringen av 



förutfattade meningar på studiens insamlade empiri. Det blir viktigt att inte ta för givet att 
eventuella könsmaktsordningar beror på att organisationer är mansdominerade. Detta eftersom 
det även kan bero på vilken uppfattning kvinnorna själva har om sitt eget kön och vilka 
svårigheter/möjligheter det kan leda till. Hirdmans artikel beskriver också de problem som kan 
bli aktuella genom denna studies intervjuer. Isärhållandet mellan könen, mannen som norm och 
att könen befinner sig på olika positioner i organisationen är exempel på vad empirin kan komma 
att innehålla. 

Mats Alvesson, professor i företagsekonomi, har skrivit flera böcker och artiklar om 
organisationskultur, organisation, makt och kön. Boken “Kön och organisation” har skrivits 
tillsammans med Yvonne Due Billing. I den beskriver författarna olika perspektiv och teorier på 
kön. De gör också en sammanfattning av arbetslivets historia och hur den påverkat hur dagens 
arbetssituation och arbetsfördelning ser ut. Det förklarar också var och varför kvinnor och män 
befinner sig på olika nivåer och positioner i arbetslivet. De menar att det har mycket att göra med 
sociala konstruktioner och att människan bör vara medveten om sina egna uppfattningar och 
förutfattade meningar då kön i organisationer undersöks (Alvesson & Due-Billing 1999:111). Vid 
genomförandet av denna studie blir det viktigt att ha detta i åtanke under både intervjuernas gång 
och analysen av dem, för att minska risken att tolkningar görs utifrån egen förförståelse och egna 
fördomar.
I boken beskrivs också att organisationskulturen och homogeniteten i organisationer har stor 
inverkan för hur kvinnor och män har olika möjligheter. Två kapitel i boken handlar om kvinnor 
i organisationsledning, vilket är väldigt relevant för denna studie eftersom den handlar om 
upplevelsen av just inflytande och makt i ledningen. I dessa kapitel nämns flera frågor som 
inspirerat denna studies intervjuguide där kvinnligt ledarskap behandlas. 
Författarna i boken förklarar också de bakomliggande faktorerna till det begränsade antalet 
kvinnliga chefer. Det beskriver att detta kan bero på psykologiska drag och/eller 
socialisationsbakgrund. Att ha någon att identifiera sig med, en förebild, är också viktigt i 
arbetslivet.
En amerikansk undersökning som nämns i boken, visar att högre kvinnliga chefer identifierar sig 
med sin far i större utsträckning än sin mor (Alvesson & Due-Billing 1999:150).
Boken beskriver också de skillnader som påstås finnas mellan manligt och kvinnligt ledarskap. 
Enligt författarna finns två läger med åtskilda åsikter vad gäller frågan. De som anser att det 
finns en skillnad, och de som anser att det inte finns. Författarna menar att forskningen kring 
detta är bristfällig men att den mest akademiska empiriska forskningen stödjer åsikten att 
skillnaderna är få eller obefintliga. (Alvesson & Due-Billing 1999:166).
Detta är intressant för denna studie då intervjuguiden ifrågasätter om de kvinnliga HR-cheferna 
upplever att de på något sätt måste anamma ett typiskt “manligt” sätt, eller en jargong, för att få 
gehör i ledningen. Detta kan också jämföras med Moss-Kanters token-teori.
Vidare beskriver boken fyra olika ståndpunkter med olika argument och skäl för att kvinnor ska 
få ökade möjligheter till chefsposter och möjlighet till maktutövning i organisationer (Alvesson 



& Due-Billing 1999:168 ff). Detta kapitel är relevant för studiens syfte då det är kvinnors 
möjlighet till makt och inflytande i organisationen som ska undersökas. 

Johan Berglund skrev den företagsekonomiska avhandlingen “De otillräckliga- en studie om 
personalspecialisternas kamp för erkännande och status” vid Handelshögskolan i Stockholm. Det 
är en kvalitativ forskningsintervju som grundar sig på empiriskt material från intervjuer med 
personalchefer. Mycket vikt läggs vid definitionen av yrkestitlar och hur de är kopplade till makt. 
Vetenskapliga argument och kunskap definieras som makt. Avhandlingens frågeställningar kan 
relateras till denna studie då den behandlar vilka problem som kan upplevas i HR-professionen. 
Vidare är denna avhandling också intressant då den behandlar frågor som identitet och status och 
att personalfunktionen främst är en kvinnlig funktion. Den undersöker också det nya 
personalarbetet, som gått från det administrativa till det strategiska och hur personalvetarrollen 
förändrats. Empirin visar att samtliga respondenter beskrev sin yrkesroll som tydligt förändrad.

Avhandlingen beskriver också att kvinnor generellt befinner sig på lägre nivåer än män.
Kvinnor har betydligt sämre möjligheter än män att nå chefspositioner och har i högre grad så 
kallade dead end jobs, det vill säga arbeten med ringa karriär- och utvecklingsmöjligheter. 
Personalfunktionen beskrivs som ett sådant arbete och det är också i denna funktion som 
kvinnliga chefer i största utsträckning finns. Detta kan jämföras med det som beskrivs i Moss-
Kanters frekvens- makt-och möjlighetsstrukturer samt Hirdmans genussystem, som på liknande 
sätt beskriver hur kvinnor påverkas av strukturer i organisationen. Positioner som traditionellt 
anses som lite mer 'mjuka' och 'kvinnliga' beskrivs ha lägre status. Män antar andra 
chefspositioner med “högre” status och arbetar med mer “hårda” värden. På så sätt reproduceras 
“kvinnligt” och “manligt” och makt och kön kopplas samman. När de kvinnliga HR-cheferna 
intar en position i ledningen som traditionellt behärskats av andra yrkesgrupper, främst bestående 
av män, sätts den rådande makt och- genusordningen ur spel. Personalspecialisternas pågående 
identitetsarbetet handlar sålunda inte bara om att skapa en meningsfull och relativt stabil 
självbild utan är också ett försök att öka status och legitimitet och därmed flytta fram 
positionerna i företag och organisationer. Därmed utmanas andra yrkesgrupper och 
identitetsarbetet handlar också om en förhandling och kamp om definitionsmakten.
Respondenterna i denna studie är kvinnliga HR-chefer som i egenskap av kvinnor oftast utgör en 
minoritet i ledningsgrupper där majoriteten oftast utgörs av män. Berglunds avhandling blir 
relevant för denna studie som avser undersöka hur mötet mellan kvinnan i minoritet och mannen 
i majoritet eventuellt påverkar HR-chefernas möjligheter och hinder till inflytande. Vad händer 
när kvinnorna kommer in i ledningen i egenskap av chefer och hur påverkas deras ledarroll av att 
majoriteten chefer med högre status utgörs av män?

Ovanstående tidigare forskning är på olika sätt relevant för denna studie och har gett underlag 
och förståelse av ämnesområdets bakgrund och problematik. 



3. Teoriavsnitt
Det teoretiska avsnittet presenterar de teoretiska perspektiv som är ämnade att användas i  
studiens senare analys. Avsnittet påbörjas med Foucaults maktbegrepp som blir relevant för att  
beskriva hur makt/inflytande verkar. Därefter presenteras Moss-Kanters strukturer och 
Lindgrens första strategi. som används för att analysera eventuella könsmaktsordningar och 
dess verkan.

1. Relationell och operationell makt
Den franska filosofen Michel Foucault beskriver makten som en kraft som utövas över oss 
människor på ett vardagligt plan, med hjälp av administrativa tekniker, metoder för 
normalisering och med hjälp av kontroll. Enligt Foucault är makt inget som är kopplat till en 
struktur eller en viss institution, det är således ingen förmåga någon innehar. Med hjälp av denna 
definition blir det intressant och aktuellt att undersöka huruvida HR-cheferna upplever att deras 
inflytande är bundet till just ledningsplatsen. Vidare beskriver Foucault att makt istället är en 
grundläggande kraft som finns inom alla sociala relationer och som påverkar och förändrar, 
vilket gör att den ses som både relationell och operationell. Detta gör det relevant för oss att 
också undersöka HR-chefernas relationer med övriga, både inom och utom ledningsgruppen, för 
att kunna ta reda på hur betydande de anser att övriga relationer är för deras inflytande generellt. 
Det centrala för Foucault är hur makten verkar och hur den utövas och man bör därför studera 
hur den praktiseras och hur den påverkar de som drabbas av den, samt komma ihåg att makten 
ser olika ut inom olika relationer och organisationer. Han beskriver det som

den mångfald av styrkeförhållanden som finns inneboende i- och organiserar- det område 
där de fungerar; det spel som genom kamp och oupphörliga konfrontationer omvandlar 
dem, förstärker dem, kastar om dem; stöden, som dessa styrkeförhållanden finner i 
varandra, så att de bildar kedja eller system, eller i motsatt fall, rubbningar, motsättningar 
som isolerar dem från varandra; och slutligen strategierna som de verkar genom och 
vilkas allmänna mönster eller utkristalliserande i institutioner förkroppsligas i 
statsapparaterna, i formuleringen av lagen, i samhället hegemonier (Månson 2007:360-
361).

Eftersom makt på detta sätt är rörligt och olikartat krävs, enligt Foucault, konkreta 
undersökningar inom specifika fält för att kunna spåra den (Månson 2007:361). Vår 
undersökning syftar till att undersöka hur kvinnliga chefer inom HR-området upplever sina 
möjligheter till inflytande i sin organisation. Genom att intervjua kvinnliga HR-chefer inom olika 
organisationer undersöker vi ett gemensamt fält som utgörs av HR-professionen. Vår 
förhoppning är att detta ska ge oss en bild av eventuella likheter och skillnader som hjälper oss 
förstå vilka faktorer som allra mest påverkar HR-chefernas upplevelse av inflytande.



Mer specifikt vill vi undersöka ifall HR-cheferna upplever sitt inflytande och sin makt som 
relationell, i enlighet med Foucaults maktteori, eller om de upplever att den verkar på ett annat 
sätt. De begrepp som blir centrala för vår studie är därmed relationell och operationell makt.

2. Könsmaktsordningar i organisationen
I artikeln “Men and Women of the corporation” har Moss-Kanter undersökt ett amerikansk 
företag som till största delen bestod av män. Då denna studie undersöker hur kvinnor upplever 
sitt arbete i ledningsgruppen, och statistik säger att dessa grupper till största delen består av män, 
anses Moss-Kanters forskning är relevant. Hennes studie visar att män föredrar varandra både på 
arbetet och på fritiden. Alltså föredrar de att umgås med människor som liknar dem själva och 
som de kan identifiera sig med, vilket leder till en homogenisering i organisationen (Moss-
Kanter 1977: 381). Kvinnorna, som oftare är ensamma i arbetsgruppen, ses som en “token”, 
alltså en representant för sitt kön och inte för den uppgift eller position de har. Därför är det svårt 
för kvinnorna att få gehör för sina åsikter och krav och de kan uppleva att de behöver ha “mer på 
fötterna” innan de presenterar eventuella förslag.
Enligt Moss-Kanter påverkas också kvinnornas arbete av vilken proportion de uppfattade sig ha 
till omgivningen (Moss-Kanter 1977:382). Eftersom det finns få kvinnor har de inga andra 
kvinnor att identifiera sig med. Detta är vad Moss-Kanter benämner som frekvensstruktur. 
Frekvensen påverkar kvinnornas möjligheter att nå makt och inflytande i organisationen, det vill 
säga möjlighet-och maktstrukturerna. Eftersom män är överrepresenterade och i första hand 
väljer andra män som de kan identifiera sig med, när nya medlemmar ska in i organisationen, 
förblir frekvensen av kvinnor låg. Detta påverkar kvinnors makt och möjligheter eftersom de är 
en minoritet.

I artikeln beskriver Moss-Kanter problemet för kvinnorna i “token”-rollen med tre begrepp som 
hon utvecklar och beskriver med flera exempel. Dessa tre är: synlighet, kontrast och assimilation. 
Att kvinnor är i minoritet påverkar synligheten av dem. Det kan kopplas till frekvensstrukturen 
som innebär att kvinnor är i minoritet. På så sätt ökar prestationskraven på kvinnorna och 
misstag blir mer synliga än bland männen, vilket kvinnorna upplevde som begränsande.
Kontrasterna mellan könen gör att kvinnor upplever att det är svårare att överbrygga de kulturella 
skillnaderna mellan dem. Assimileringen gör att kvinnorna kapslar in sig i “token”-rollen och har 
svårt att ta sig ur den (Moss-Kanter 1977:383).

3. Kvinnors strategier i mansdominerade organisationer
Gerd Lindgren skrev 1985 en studie om kvinnor på mansdominerade arbetsplatser. I studien 
beskrivs en homosocial gemenskap bland män som är en del av en kollektiv kultur där arbetares 
erfarenheter och identiteter förstärks och skapar en distans till “de andra”, som oftast utgörs av 
chefer och som skapar en slags buffert mot arbetets krav. Lindgren menar att dessa kollektiva 
kulturer ofta bygger på homosocialitet, identifikation och likhet och dessa kulturer oftast blir 
starkast på arbetsplatser som är enkönade. Detta leder till att det finns normer för hur de anställda 



bör bete sig och att de helst ska sträva efter en viss likhet. När detta inte görs och någon bryter 
mot normerna leder det lätt till att personen i fråga utesluts. Detta är något som enligt Lindgren 
ofta kan drabba kvinnor på mansdominerade arbetsplatser, inte minst då de utmanar den rådande 
genusordningen. Lindgren menar att kvinnor givetvis är medvetna om detta och därför också 
utvecklar olika strategier för att kunna hantera den mansdominerade arbetsplatsen. Dessa 
strategier delas in i fem stycken som alla tar upp olika tillvägagångssätt. Lindgren menar dock att 
dessa strategier bör ses som idealtyper, då de inte fungerar ensamma i verkligheten eftersom 
kvinnor oftast tillämpar en blandning av dem. Däremot är det enligt Lindgren vanligt att kvinnor 
på mansdominerade arbetsplatser börjar med den första strategin och det är också den strategin 
som blir aktuell för denna studies analys.

Lindgrens första strategin beskriver att kvinnan konkurrerar med andra kvinnor och män “som 
om hon vore man”. Hon förnekar påståenden om att kvinnor drabbas av särskilda problem i 
organisationer som är mansdominerade. Istället betraktar hon sig som ett bevis på att problemen 
inte handlar om kön eftersom hon själv lyckats och hon lyfter hellre fram likheter mellan män 
och kvinnor. Paradoxalt nog ser hon sig på samma gång som ett undantag och tar avstånd från 
andra kvinnor samt det som ofta förknippas med “typisk kvinnlighet”. Enligt Lindgren resulterar 
detta även i att hon inte vill be sedd som en kvinnlig “chef” eftersom hon vill undvika att bli 
degraderad (Abrahamsson 2009:176-180).

Då HR-professionen utgörs av en majoritet kvinnor kan det vara intressant och relevant att 
undersöka huruvida de använder sig av eventuella strategier för att hantera att de är minoritet i en 
mansdominerad ledning. Lindgrens första strategi blir relevant då den kan uppfattas som relativt 
förekommande i arbetslivet och Lindgren beskriver själv att det är denna strategi som kvinnor 
oftast tillämpar först. Strategin kommer att användas för att analysera och tolka 
intervjumaterialet men några den kommer inte på ett medvetet sätt att användas vid 
formuleringen av intervjuguiden.

4. Metod 
I Metodavsnittet redogörs för studiens tillvägagångssätt. Avsnittet inleds med en beskrivning av 
ansats och urval, följt av datainsamling och dataanalys, samt validitet och reliabilitet.  Därefter  
återges de metodologiska överväganden och begränsningar som gjorts. Metodavsnittet avslutas 
med studiens teoretiska överväganden.

1. Ansats och urval
Denna studies empiri grundar sig på kvalitativa forskningsintervjuer som är semistrukturerade 
(Aspers 2011:143). Fältet som studeras är HR-professionen och respondenterna utgörs av 
kvinnor som arbetar som HR-chefer och HR-direktörer samt har erfarenhet av ledningsarbete. 
Urvalet av respondenter har skett slumpmässigt. De har hittats i större organisationer, en del 



redan kända och några som googlades fram. Även personliga kontakter har använts för att få tips 
på tänkbara respondenter (Aspers 2011:95).
Nästa steg har varit att via mejl kontakta respondenterna med en presentation av studiens syfte 
och en intervjuförfrågan. Vidare har de också informerats om att intervjun kommer att ta cirka 40 
minuter att genomföra. Detta för att respondenterna lättare ska kunna ta ställning till om de anser 
sig ha tid att delta. För att få så många respondenter som möjligt att delta fick de själva välja 
tidpunkt och plats för intervjun. Studien bygger på sex genomförda intervjuer. Till följd av 
sjukdom fick vi två bortfall efter det att intervjuerna bokats in (Aspers 2011:97).  
För att få förståelse för respondenternas upplevelser gällande  inflytande i organisationen har en 
hermeneutisk och mellanmänsklig forskningsansats valts. Då studien bygger på kvalitativa 
intervjuer som transkriberats och tolkats, har den mellanmänskliga forskningen skett i två 
förståelseansatser. Dels genom mellanmänsklig aktivitet, intervjuerna, och dels via de 
transkriberade intervjuerna, texten. Det är den texttolkade förståelseansatsen som oftast likställs 
med hermeneutik (Aspers 2011:40).  

För att underlätta läsningen av analysen har respondenterna fått fiktiva namn. 
“Anja” Har lång erfarenhet av HR-arbete, till största delen i offentlig sektor. Hon är idag HR-
chef i nuvarande organisation sedan några år. 
“Betty” Började i organisationens kärnverksamhet och är den enda av respondenterna som 
saknar HR-utbildning. Arbetade först som avdelningschef för att sedan bli HR-chef. 
“Cilla” Den yngsta av respondenterna, men har ändå drygt 10 års erfarenhet. Tidigare HR-
konsult och avdelningschef. Nyligen tillträtt som HR-chef i sin nya organisation. 
“Doris” Lång erfarenhet av olika typer av HR-uppdrag i både privat och offentlig sektor. Nu HR-
chef sedan flera år i organisationen. 
“Eva” Över 30 års erfarenhet som HR-chef. Den med längst erfarenhet av ledningsarbete av våra 
respondenter. 10 år som HR-chef i nuvarande organisation.
“Fanny” Den som har mest erfarenhet av HR-arbete i privata och vinstdrivande företag, men 
även inom offentlig sektor. Har 20 års erfarenhet inom HR. HR-chef i nuvarande organisation 
sedan ett par år tillbaka. 

2. Datainsamling & dataanalys
Studiens empiriska material består av de sex intervjuer som genomförts. Samtliga intervjuer 
genomfördes på respektive respondents arbetsplats, på deras eget rum eller i ett mötesrum. 
Tidslängden på intervjuerna varierade mellan 45-60 minuter. Intervjuerna spelades in efter att 
respondenterna tillfrågats och gett sitt godkännande.
Valet av kvalitativa intervjuer har inneburit en förmåga av både flexibilitet och lyhördhet för att 
på så vis kunna tolka respondenternas svar och ställa följdfrågor på dem (Aspers 2011:143-144). 
Vid genomförandet av intervjuerna har båda forskarna medverkat, för att underlätta senare 
tolkning av materialet och minska risken för missuppfattningar. Intervjuerna har spelats in med 
smartphone och tillhörande program för ljudupptagning. En forskare har styrt intervjuerna, detta 



för att öka respondentens bekvämlighet och minimera risken för förvirring som kan uppstå vid 
två intervjuledare. Den andra kunde då göra minnesanteckningar och ställa följdfrågor, utifall att 
ljudupptagningen inte skulle vara tydlig nog. Intervjuerna transkriberades samma dag som de 
genomfördes. Detta för att komma ihåg eventuella gester och miner respondenten gjorde för att 
förstärka och understryka det hon sa. Sådana nedtecknades också i materialet. Den 
semistrukturerade intervjumetoden har lett till att intervjuerna strukturerats upp med ett antal 
olika frågeteman. Dessa teman var ”personlig bakgrund/erfarenhet och organisationen” “HR-
rollen generellt”, “HR:s relation till organisationen” samt “HR:s upplevelse av inflytande och 
makt i egenskap av kvinnlig chef”. Under varje tema formulerades stödfrågor för att kunna styra 
in samtalet på de ämnen som var intressant att få svar på. Dessa var formulerade på så sätt att de 
skulle vara lättare att koppla svaren till de teorier som valts för att analysera det empiriska 
materialet. För att få en bra inledning på intervjun innehöll den första delen allmänna frågor om 
bakgrund, utbildning, tidigare arbeten och erfarenhet mm. Frågor som berörde mer “känsliga” 
områden som eventuellt upplevd könsmaktsordning och erfarenhet av det har ställts i slutet av 
intervjun för att öka chansen för att respondenten ska känna sig bekväma nog att besvara dem. 
När alla intervjuer var genomförda utformades ett färgkodningsschema bestående av sex olika 
färger. Varje färg symboliserade ett tema med underliggande frågor. En av dessa färger 
symboliserade “övrigt”. Denna användes för att koda information som det inte ställts direkta 
frågor om, men som ändå skulle kunna vara intressant för studien .De teman som användes vid 
kodningen, skiljde sig lite från intervjuguiden. Detta till följd av att de inte visade sig relevanta 
för frågeställningen. De kodningsteman som valdes skapades också med tanke på att de sedan 
skulle kopplas till studiens valda teorier. Detta innebär att studiens analys och tolkning har en 
deduktiv ansats (Aspers 2011:169).

3. Validitet och reliabilitet  
Under uppsatsens och framförallt intervjuguidens arbete har så hög validitet som möjligt 
eftersträvats. Validitet är ett begrepp som anger huruvida en studie mäter det den avser mäta 
(Trost 2011:133). Studien har eftersträvat en hög validitet genom att fokusera på att ställa frågor 
som efterfrågar den  verkligen syftar till att undersöka. I det arbetet har utformningen av 
intervjuguiden varit särskilt viktig och frågorna har granskats genom att återkommande gånger 
ifrågasätta om de kan besvara det studien vill ta reda på eller inte. Vidare har studiens forskare 
försökt vara medvetna om sin roll och den förförståelse de tidigare fått genom sin utbildning och 
vardagligt förvärvade åsikter som kan ha påverkat deras syn. Som exempel har en förförståelse 
om den könsmaktsordning som ofta förekommer i ledningsgrupper generellt funnits. Detta har 
inneburit förväntningar på att även studiens respondenter upplevt dessa könsmaktsordningar i 
sina ledningsgrupper. Det har även ökat vikten av att undvika att ställa ledande frågor i studien, 
både vid utformningen av intervjuguide och under intervjuerna. Detta har gjorts för att inte 
påverka intervjumaterialets tillförlitlighet och därmed öka studiens reliabilitet. Reliabilitet är 
alltså ett begrepp som anger huruvida något mäts på ett tillförlitligt sätt (Trost 2011:131)



Under studiens gång har en viss förförståelse dock visat sig användbar. Att som studerande inom 
personal- och arbetslivsområdet utföra dessa intervjuer har gett fördelar för förståelsen av termer 
och begrepp som respondenterna använt sig av. Det har inneburit att respondenterna inte har 
behövt förklara begrepp som en person utan insikt i HR-området hade haft svårt att förstå.
Analysen av intervjumaterialet har använts för att försöka urskilja generella tendenser och 
gemensamma mönster i respondenternas upplevelser. Studien har dock inte haft för avsikt att 
generalisera, dels med hänsyn till det låga antalet respondenter men även då fokus har varit 
respondenternas upplevelser.

4. Metodologiska överväganden och begränsningar
Studien har haft en deduktiv ansats med givna teorier då viss förförståelse för problematiken, 
kvinnor i ledningsarbete, redan fanns. Detta för att kunna analysera upplevelsen av 
ledningsarbetet och den maktfördelning och de könsmaktsordningar som förväntades 
framkomma i intervjuerna. (Trost 2011:36-37).
Valet av kvalitativa intervjuer gav möjlighet till en mer djupgående information som 
möjliggjorde en djupare analys. En eventuell kvantitativ metod skulle inte ge möjlighet att ställa 
lika djupgående frågor och intervjumaterialet skulle riskera att bli för ytligt. Fördelarna med den 
valda metoden är att den, förutom mer djupgående information, ger mer personlig information då 
respondenterna fått möjlighet att själva tala fritt och framföra det de anser vara väsentligt.

Tack vare att intervjuerna varit semistrukturerade efter ett antal teman, har styrning av 
intervjuerna underlättats. Anledningen till att denna intervjuform valdes var, att med hjälp av 
intervjuguide och frågeteman kunna hålla respondenterna inom ramen för vad som anågs vara 
relevant för forskningsfrågan. Att låta respondenterna tala helt fritt hade kunnat leda till för stor 
mängd ovidkommande information som saknar relevans för studien. Om en fullständigt öppen 
intervjuform hade valts skulle även det kunna föra med sig ett alldeles för stort intervjumaterial, 
vilket kan försvåra både transkribering och analys. Vid utformning av intervjuguide och 
hantering av materialet gjordes försök att sätta teorin i parantes och att sicksacka mellan empiri 
och frågeställning (Aspers 2011: 99-102). Detta innebar att ständigt sätta teorin i relation till det 
empiriska materialet, för att på ett kontinuerligt vis sätta den på prov och successivt kunna 
fastställa att den verkligen är relevant.
Slutligen har även en övervägning gjorts angående språkvalet i studiens resultatdel. Efter utvalda 
citat från intervjumaterialet följer tolkningar av dess innehåll. I dessa tolkningar används ibland 
orden “vi” och “vår” för att på ett förtydligande vis markera forskarnas egna tolkningar och 
därmed åtskilja dem från respondenternas uttalanden.

5. Etiska överväganden
Valet att skriva en kvalitativ studie har medfört att vissa etiska överväganden blivit viktigare än 
andra. Dessa etiska överväganden berör arbetet före intervjuerna men också vid analysarbetet 
och hanteringen av intervjumaterialet i efterhand. För att få klarhet i de allra viktigaste 
överväganden har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och rekommendationer använts.



Först och främst har hänsyn tagits till informationskravet som utgör vetenskapsrådets första 
forskningsetiska regel och innebär att respondenterna bör ges information om den roll de 
kommer ha i studien och de villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 1990:7). 
Respondenterna har redan vid första mejl-kontakten fått en förfrågan om deltagande, där de 
också fått information om studiens ämne och övergripande syfte. Vid denna första kontakt har de 
även informerats om ungefärlig tidsåtgång, samt att intervjuerna kommer att spelas in, 
transkriberas och därefter raderas. Detta har sedan upprepats vid intervjutillfällets början, för att 
förtydliga informationen och ge respondenten möjlighet att ställa frågor. Det har då även 
förtydligats att deltagandet är frivilligt, att det sker anonymt och att de när som helst kan välja att 
avbryta eller undvika att svara på frågor de uppfattar som obekväma.

Efter att nödvändig information presenterats efterfrågades intervjupersonens samtycke i enlighet 
med vetenskapsrådets andra regel om samtyckeskravet.  Studien har även eftersträvat att återge 
respondentens svar så korrekt som möjligt och det har därför ställts uppföljande frågor vid 
otydliga svar under intervjuerna. Detta för att i så pass stor utsträckning som möjligt undvika 
missförstånd.

Med tanke på att respondenterna varit framstående HR-chefer på stora företag och organisationer 
har även hänsyn tagits till konfidentialitetskravet och respondenterna har informerats om dem 
(Trost 2011:61). För att respondenterna skulle känna sig bekväma med att uttala sig fritt ansågs 
det också viktigt att informera dem om forskarnas tystnadsplikt. De blev även informerade om 
att intervjumaterialet endast skulle användas av forskarna och att det skulle raderas efter 
genomförd transkribering. För att leva upp till detta fick respondenterna fiktiva namn och 
organisationens namn har inte heller angetts. 

Vidare har även nyttjandekravet beaktats och det har tydliggjorts för respondenterna att uppgifter 
om dem inte skulle användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra syften som inte var 
relaterade till studien.

Slutligen har respondenterna fått en förfrågan om de önskar ta del av studien då den färdigställts. 
Detta gjordes dels för att visa uppskattning för deras deltagande men även för att de skulle få en 
möjlighet att se hur deras svar presenterats och använts. På så vis kunde respondenterna i större 
utsträckning försäkra sig om att studien uppfyllt de etiska åtaganden.



5. Resultat och analys 
I detta avsnitt redogörs för det empiriska materialets resultat och tolkning. Avsnittet är indelat i  
två större analysdelar som behandlar resultatet för studiens vardera frågeställningar separat.  
Första analysdelen behandlar frågor kring inflytande i ledning och organisation, medan andra 
delen har fokus på könsmaktsordningar och genus. Varje del avslutas med en egen 
sammanfattning och teoriåterkoppling.

1. Resultat och analys: Upplevt inflytande i ledning och organisation.
I denna analysdel redogörs för respondenternas upplevelser kring inflytande i organisation och 
ledning,  för att kunna besvara studiens första frågeställning som följer:

Anser de kvinnliga HR-cheferna att en plats i ledningen är en förutsättning för HR:s inflytande i  
organisationen? I så fall, på vilket sätt?

Svaret på denna fråga kan tyckas givet, men då studien syftar till att skapa förståelse för 
ledningsplatsens betydelse och hur HR-chefernas upplevda inflytande verkar inom den, blir det 
relevant att ställa denna fråga. Denna första analysdel är indelad i sex underrubriker som 
tillsammans behandlar de delar av det empiriska materialet som ansetts mest relevanta för att 
kunna besvara frågeställningen. 

1.1. Ledningsplatsens betydelse för inflytande
I studien deltog sex respondenter, varav fem satt i sin organisations ledningsgrupp. Tre av dessa 
angav att det varit ett krav från dem själva att ha en plats i ledningsgruppen när de tog tjänsten 
som HR-chef. Fem av  respondenterna ansåg även att det var en förutsättning att ha en plats i 
ledningen för att kunna bedriva strategiskt HR-arbete. Den respondent som inte hade en plats i 
ledningen önskade att hon hade det och uttryckte att hon ansåg det vara viktigt för HR-arbetet 
generellt. 
När Eva tillfrågades om vad fördelarna med en plats i ledningen var svarade hon så här:

Ja dels är det en statusfråga, tycker jag. Alltså jag tycker HR är värd att sitta i ledningen, 
så är det, men som sagt var, jag tycker jag skulle ha svårt att verka och jobba för helheten 
om jag inte hade den ingången.

            Eftersom hon säger att det är en statusfråga och att HR är värda att sitta i ledningen så tolkar vi 
det som att själva platsen i ledningen, att medverka där, i sig är kopplat till makt och inflytande. 
Vi förstår det som att, om man inte har en plats i ledningen, innebär det också lägre status i 
organisationen samt att man är exkluderad. Flera av respondenterna nämner också att de inte 
skulle tagit tjänsten som HR-chef om de inte skulle få en plats i ledningen vilket innebär att HR 
ännu inte har en given plats där, utan själva får ta initiativet till detta. Anja berättar:



Ja, vi har ju ledningsgruppen...och där har jag ju varit med från dag ett, det var också nytt 
då när jag kom hit och ja, det är också en förutsättning för att jag ska ha ett sånt här jobb, 
att man sitter i ledningsgruppen, det tror jag: Det är nog ett krav från min sida och det är 
en förutsättning för att man ska kunna jobba med de här frågorna.

Fanny säger även hon att:

Jag hade inte börjat jobba här om inte HR hade haft en självklar plats i ledningen. Jag vet 
inte riktigt hur min chef hade tänkt sig innan, men det var ett villkor från min sida. 
Speciellt i en sån här verksamhet, eller överhuvudtaget så tycker jag att HR måste finnas 
med i en ledningsgrupp.

På frågan om hur viktigt ledningsarbetet är för inflytande svarar Fanny:

Ja, det är 100%. Det är 5 på en skala av 5, det är jätteviktigt. Annars tycker jag... annars 
tycker jag faktiskt inte att man ska ta ett HR-chefsjobb om man inte får sitta i ledningen.  

En plats i ledningen har inte varit självklar för studiens alla respondenter. Flera av dem har själva 
fått se till att få en plats där. Vi tolkar detta som att de vill ha den platsen för att de anser att den 
ger dem status och legitimitet i organisationen. I det ovanstående citaten går också att utläsa att 
ledningsarbetet ger HR en överblick över organisationen och dess behov och på så sätt förståelse 
för vad den behöver. Det bekräftar även Cilla i följande citat:

Nej, det skulle vara jättesvårt..(om man inte hade plats i ledningen)... för länge sen, hade 
man en HR-funktion här, som fick kliva in i ledningsgruppen och dra sina punkter. För 
det handlar ju om att när man ska genomföra [...] men det är viktigt för HR också att 
förstå och höra vad jobbar vi med? Vad händer? För att jag ska kunna anpassa mina 
processer och förstå. Så att det är klart att det går, men det haltar lite och man får en 
annan dignitet och ett förtroende när man visar att man förstår. Jag tror att du tjänar 
jättemycket på att vara med. Både på att få förtroende och förståelse och det här med 
delaktighet.

Att ingå i ledningen och delta i ledningsmöten ger kunskap om organisationen och information 
om vad som händer där. Att visa förståelse för organisationen i sin helhet leder till förtroende och 
delaktighet. 
Betty var den enda som uttryckte att en plats i ledningen inte var så viktig för att kunna bedriva 
det arbete hon utförde. Hon sa så här:

Men för själva HR-arbetet så tror jag att vi skulle kunna ha ungefär samma 
förutsättningar oavsett om jag satt i ledningsgruppen så jag känner nog att min roll i 



ledningsgruppen är nog för att försöka förbättra verksamheten som helhet. Jag sitter 
väldigt lite där som HR-människa känner jag egentligen. Det är inte känslan av att det är 
mitt huvuduppdrag. Och jag öppnar inte munnen bara för att ha en HR-synpunkt så att 
säga utan mer utifrån vad är bäst för verksamheten och myndigheten. Och jag tycker nog 
att alla borde gå dit, till ledningsgruppen, med den inställningen [..] jag skulle inte vilja 
vara utan min plats i ledningsgruppen, men jag tror att förutsättningen för HR-arbetet 
skulle kunna vara ungefär lika bra ändå men då skulle man få jobba på ett annat sätt.

Betty är den enda av respondenterna som inte har en HR-utbildning utan istället fått sin tjänst 
som HR-chef efter många års erfarenhet inom organisationens kärnverksamhet. Detta kan vara 
orsaken till att hon är den enda respondent som uttrycker att en plats i ledningen inte är 
avgörande för hennes arbete. Vi tror att det faktum att hon redan har god kunskap om 
verksamheten påverkar hennes upplevda behov av ledningsplatsen. Vi gör tolkningen att en HR-
chef som anställts externt har större behov av att lära känna verksamheten för att kunna driva sitt 
HR-arbete och därmed blir ledningsplatsen mer betydande. Hon påpekar vid flera tillfällen att 
HR inte har någon egennytta och endast är ett stöd för kärnverksamheten. Hon säger också att 
fokus ligger på kärnverksamheten på ledningsmöten. Däremot vill hon inte vara utan sin 
ledningsplats.

1.2. Vikten av att lära känna verksamheten- väg till inflytande
Samtliga respondenter är alltså ense om vikten av att ingå i ledningen för att hålla sig 
uppdaterade om vad som händer i organisationen. Flera säger att det är viktigt att lära känna sin 
organisation och kärnverksamheten för att få förståelse för HR:s roll i i denna. Har de den 
kunskapen och förståelsen kan de i rätt tid sätta in rätt åtgärd. Några av de viktigaste uppgifterna 
som flera respondenter uppger är att stödja och coacha cheferna i deras personalansvar samt att 
bidra vid rekrytering och på så sätt få inflytande i organisationen. Betty uttrycker det så här:

Man måste ha… kunna ha ett helhetsperspektiv. Jag tror inte alls man är framgångsrik 
eller når sina syften men att vara, hålla strikt på att bara säga att jag representerar HR, för 
det funkar inte i ledningsgruppen. Man måste kunna sätta sig in i allt och se helheten. 
Annars så, dels blir man inte riktigt tagen på allvar tror jag, eller det är min känsla… om 
man inte kan aktivt delta i en diskussion eller bidra med synpunkter eller ställa 
förståelsefrågor, alltså det här att bredda dialogen inför ett beslut, om man bara vaknar till 
liv när det är uppenbart HR-frågor.

Trots att Betty tidigare under intervjun sagt att en plats i ledningen inte är avgörande för att hon 
ska kunna bedriva sitt HR-arbete så anser hon att det är därifrån hon får informationen hon 
behöver. Hon säger:



Och det tycker jag är bäst, för annars vet jag inte var jag skulle få näringen, för då skulle 
jag höra det liksom lite för sent. För nu kan ju jag ligga före, så jag kan alltid vara ett steg 
före och jag kan jobba och det tycker jag nog är det…..

Respondenterna anser att det är viktigt för HR-arbetet att förstå organisationen och 
kärnverksamheten. Vi uppfattar deras svar som att ju mer de kan om kärnverksamheten, ju större 
inflytande. Fanny uttrycker det på följande vis:

Ju högre upp i hierarkin man kommer så….jag menar, jag måste ju kunna ekonomi, jag 
måste kunna förstå ledningsperspektivet brett, jag kan inte bara vara HR, jag måste kunna 
förstå helheten. Det handlar mycket om att ta den platsen och att kunna.

Det här citatet kan tolkas som att det är viktigt att ha kunskap för att göra rätt för sin plats i 
ledningen. Har man kunskapen och kan ta plats med den, legitimerar det ledningsplatsen. Att 
kunna och förstå helheten för att få inflytande i ledningen är en gemensam upplevelse bland 
respondenterna. 

1.3. Vikten av chefen/VD:ns stöd
Att ha högsta chefen med sig i HR-frågorna visar sig vara viktigt för att få gehör och inflytande i 
ledningen. Flera av respondenterna har ett nära samarbete med sin chef/direktör men även de 
som inte står dem lika nära upplevde ett gott samarbete och förståelse för HR:s betydelse.
Cilla säger:

Sen är det jätteviktigt som HR-chef att du har din chef, alltså direktören, med dig och 
framför allt när vi ska göra… ändra vårt tankesätt. Han och jag måste ju vara jättetäta i 
vårt samarbete [....] men det är ju omöjligt tror jag, att bedriva HR-arbete, framför allt i 
en förändring, i en ledningsgrupp om du inte har direktören med dig. Det är han som har 
rekryterat mig för att han vill ha till en förändring. Men det är klart att det är kämpigt 
ibland.

Enligt Cilla skulle det var omöjligt att bedriva HR-arbete, särskilt  i förändringstider, om hon inte 
haft högsta chefen med sig. Det kan tolkas som ett tecken på att HR inte skulle ha något 
inflytande i ledningen om inte HR-frågorna stöddes av chefen.  Hon ger exempel på hur det kan 
gå till på ledningsmöten:

Ja, jag får gehör absolut och mina frågor och tid ... alltså jag ser till att jag får mycket tid, 
jag ser till att mina frågor läggs högt upp på agendan och min chef tycker att det är viktigt 
och han backar upp mig. Under dragningen kan det blir att jag får mycket…. och 
självklart motargumentation, för det utvecklar, men ibland är den inte riktigt kan jag 
tycka på en nivå som är… jag kan tycka att det blir lite sandlåda när de här gubbarna ska 
visa sin makt och ,markera och härska lite. Men jag tycker att det blir bättre och bättre. 



Det tror jag. Och när dom inser att nu ska vi jobba så här och vi behöver ta tag i dom här 
frågorna och de känner också att högsta chefen tycker så här. Så jag har gehör.

Cilla kan uppleva motstånd från övriga i ledningsgruppen, men tack vare att hon har sin chefs 
stöd upplever hon att hon får gehör för sina frågor. Vi tolkar det som att HR får hjälp att stärka 
sin legitimitet och få gehör genom chefens stöd. 
Cilla säger vidare:

Mycket tror jag för att min chef är så tydlig med att det är så viktigt och nu är det dags att 
börja tänka om. Alltså han supportar mig till 110 och han är ju allas chef. Så det känner 
jag absolut.

Fanny var också en av dem som påpekade vikten av att ha sin chefs stöd. På vår direkta fråga om 
HR:s förutsättningar för inflytande i ledningen svarade Fanny:

Det är att VD:n förstår vikten av HR, om inte den gör det då är det svårt att driva ett 
meningsfullt HR-arbete.

I flera fall var en plats i ledningen för HR inte självklar. Eva var en av dem som själv fick ta 
initiativ till en ledningsplats. Hon skapade ett nära samarbete med sin chef som enligt Eva fick 
upp ögonen för HR och dess betydelse i ledningen. Eva säger:

Hon hade inte riktigt jobbat med HR på det viset, men det tackade hon hur många gånger 
som helst för, att hon fick upp ögonen vad det innebar. Vi jobbade väldigt nära och tajt 
ihop med att förändra företaget. Så det tror jag inte att hon ångrar och hon har ju efter det, 
har hon ju alltid sett till att ha HR med.

Innan Eva kom till organisationen hade HR inte haft någon plats i ledningen. Tack vare hennes 
initiativ insåg Evas chef vikten av HR:s medverkan. Detta ledde också till att HR fortsättningsvis 
fick en given plats i ledningen. Vi tolkar det som att detta var möjligt tack vare chefens förståelse 
och stöd för HR. 

1.4. Inflytande genom relationer
Förutom ovanstående faktorer har respondenterna även lyft fram andra faktorer de ansett 
betydande för HR:s inflytande i organisationen. En av dem var betydelsen av relationer, något 
som flertalet av respondenterna på eget initiativ lyft fram som en förutsättning för HR:s 
inflytande, många gånger i kombination med verksamhetskännedom.
När frågor om HR-chefernas relationer till övriga i verksamheten ställdes, gav det relativt 
kortfattade svar. När frågan om vilka förutsättningar de ansåg vara viktiga för att skapa 
inflytande i organisationen, kom däremot relationerna snabbt på tal. Doris gav följande svar på 
den frågan:



...en annan är ju relationer och jag tror att man kan inte ha, du kan inte få ett 
framgångsrikt HR-arbete om du inte förstår din värld...det går inte och det spelar ingen 
roll vad det är för verksamhet, men förstår du inte kärnverksamheten och vad den, vad 
som driver den, vad den behöver för bränsle för att kunna fungera, vad det är för 
människor som jobbar i den, om du inte förstår den världen då är du illa ute. Så att, jag 
tror att det är det viktigaste..och att i det då skapa de relationer du behöver, du måste se 
till att ha arena eller skapa arenor för det. Lyckas du inte med det då kan du packa ihop.

Hon fortsatte som följer:

..men om du tror att du kan rulla ut en modell av utvecklingssamtal och hur det funkar 
uppifrån ett huvudkontor, så det kommer du inte att kunna göra, [..] för HR är ju också 
relationer, det är en relationell funktion. Och du kommer aldrig att få de där relationerna 
om du inte förstår verksamheten och visar att du förstår den och är villig att göra, villig 
att anpassa dig till förutsättningar och behov, om du inte gör det, och om du klarar det 
och utan prestige hjälper ledare att bli duktiga som ledare, då kommer du att få förtroende 
tillbaka nästa gång. Gör du det på ett dåligt sätt utan att vara lyhörd, då får du inte 
förtroendet, då kommer de inte till dig nästa gång, för det här är känsliga frågor.

Dessa uttalanden visar tydligt att Doris anser att relationer har en betydande roll för både HR-
arbetet och dess inflytande. Vi tolkar det som att Doris menar att relationerna är viktiga för att 
lära känna och förstå sin verksamhet, eftersom du genom att lära känna människorna lär känna 
din verksamhet. Vi tolkar det även som att hon menar att det krävs förtroende från medarbetarna 
för att kunna skapa dessa relationer och att detta förtroende kräver att HR-chefen har god 
kunskap om kärnverksamheten.  På detta vis verkar relationer och kunskap om verksamheten 
vara ömsesidigt beroende av varandra. Vi gör också tolkningen att Doris anser att detta påverkar 
HR:s inflytande.

Doris var den enda respondenten som inte satt i verksamhetens ledningsgrupp. Hon uttryckte att 
hon trots detta hade möjlighet att påverka och skapa inflytande, mycket tack vare relationer med 
övriga inom verksamheten:

Med det säger jag ju också då att du kan ju skapa inflytande utan att du har en formell 
struktur. Men då får du använda lite list. Då måste du jobba med de här relationerna på ett 
annat sätt och vara lite uppfinningsrik, då kan du göra det. Men det viktigaste i det är ju 
då att då lär du ju också dig din verksamhet. Om du kan lyssna och ha, du måste ha örat 
mot marken och låt hjärtat vara med i det för om du förstår verksamheten då kan du 
också forma ett HR-arbete som gör nytta [...] Om vi jobbar på rätt sätt så får vi förtroende 
och då kommer de ofta igen och det kan bli riktigt bra.



Doris uttrycker att det går att skapa inflytande trots att organisationen inte har den formella 
strukturen. Vi tolkar det som att hon menar att inflytande är möjligt att uppnå, trots att en HR-
chef inte sitter i verksamhetens ledning. Samtidigt medgav Doris att det krävs mer ansträngning 
och att man bör arbeta med relationerna på ett annat sätt. Detta tolkar vi som att Doris menar att 
relationer och vikten av att lära känna verksamheten förblir viktiga förutsättningar för att nå 
inflytande, oavsett hur den formella strukturen ser ut i organisationen. Samtidigt tolkar vi 
behovet av att behöva “använda lite list” och “vara lite uppfinningsrik” som ett tecken på att 
inflytandet kan vara svårare att uppnå utan de formella strukturerna, utan platsen i 
ledningsgruppen.

Relationer kan även vara en viktig förutsättning för att påverka organisationen och dess 
medarbetare till förändring. Eva gav följande svar på frågan om vilka förutsättningar hon ansåg 
viktiga för inflytande:

Man måste ha en god relation för att också ta i lite. Som alla nya chefer, de måste 
tokälska sin personal för att skaffa en tillit för att sen börja skruva på det. Men om man 
börjar skruva på en gång då kommer motkrafterna och då blir det slagsmål och då åker 
ofta chefen ut.

Vi tolkar detta citat som att Eva menar att en HR-chef behöver ha goda relationer till sina 
medarbetare för att underlätta arbetet med förändring i organisationen. Eva verkar mena att den 
goda relationen leder till att chefen vinner en tillit från medarbetarna och att det är tack vare 
denna tillit de inte motarbetar chefens försök till att uppnå förändring. Vi tolkar det som att Eva 
menade att den goda relationen och tilliten på detta sätt är en förutsättning för att uppnå 
förändring.

När andra frågor behandlats, som exempelvis hur övriga i organisationen ser på HR-funktionen i 
allmänhet, har vikten av relationer återkommit. Anja tillfrågades om sina upplevelser kring 
övriga chefers syn på HR-frågor och gav följande svar:

De tycker nog att det är viktigt, det är väldigt mycket en sammanhållande, som håller 
ihop många frågor. Fördelen med att ha de här småfrågorna som man kan tycka, “varför 
skulle det ligga hos oss?”. Det kan ju också göra att man kommer in och ja, man knyter 
små nätverk på olika sätt och kommer in i olika frågor från olika sätt och då ser man att 
det är någonting att räkna med och det är någonting som är viktigt.

I detta citat uttrycker Anja att arbetet med mindre frågor, som till en början kan verka 
obetydande, många gånger leder till en möjlighet att skapa nätverk. Vi tolkar det som att Anja 
menar att dessa mindre nätverk utgörs av relationer som byggs tack vare arbetet med de små 
frågorna. Vår uppfattning är att dessa frågor för HR-chefen närmare andra medarbetare och 



andra mer betydande frågor, vilket i sin tur leder till en fördel då detta kan skapa nya relationer 
och öka möjligheten till inflytande.

Några av intervjufrågorna berörde organisationskultur. När Betty beskriv sin organisations 
kultur, nämnde hon vikten av relationer som ny i organisationen:

Jag skulle säga att det beror väldigt på hur man tagit sig an sin roll, eller hur hög häst man 
satt sig på när man kommer in för att det finns mycket bra inom organisationskulturen, 
men det finns också en del som är mindre bra och det är […] En som är dålig tycker jag, 
att om man kommer in fel, eller inte får “okejstämpeln” utan. Alltså har det blivit fel från 
början så hålls misstanken, man blänger snett ganska länge, alltså “vad gör dom där?” 
och “vad har vi dom till?” och “kontrollerar dom oss eller stödjer dom oss eller vad 
liksom?” “Vad ska dom där göra liksom?”

Betty uttrycker i detta citat att man som ny är beroende av att få en “okejstämpel” för att komma 
in i verksamheten. Vi tolkar denna “okejstämpel” som ett godkännande från organisationens 
övriga medarbetare. Vi tolkar det också som att Betty menar att detta accepterande är nödvändigt 
för att vinna tillit från övriga medarbetare och att de annars förblir misstänksamma. Vi tror att 
denna misstänksamhet kan försvåra HR-chefens möjligheter till inflytande.

När frågor kring inflytande i organisationen ställts har flertalet respondenter angett vikten av att 
närma sig HR-frågor med försiktighet, att ibland nästan undanhålla att det rör sig om HR-frågor. 
Doris uttrycker det på följande sätt:

Men det är klart, om jag kommer ut och vill skära ut HR-frågor och säga “det här är HR-
frågor, det här är inte, det här är andra frågor” då skulle inte vi funka här.

I detta citat uttrycker Doris tydligt att HR-funktionen blir lidande ifall de för tydligt markerar 
vilka frågor som berör HR specifikt.  Vi tolkar det som att Doris menar att en försiktighet kring 
hanteringen av HR-frågor är nödvändig för HR:s möjligheter till inflytande, eftersom hon 
uttrycker att HR annars inte skulle fungera inom organisationen.

Respondenterna tillfrågades om vilka uppgifter de ansåg vara viktigast för HR, vilket gav 
följande svar från Betty:

Då också i det tysta utan att säga… pracka på dom och säga att  - nu jobbar du med HR-
frågor så du vet det, utan bara...väva in det som ytterligare en samarbetspartner eller vad 
man ska säga.[..]. jag tror att vi har hittat ett sätt att ändå vara i verksamheten utan att slå 
på trummorna så stort, att nu bedriver vi HR-arbete.



Betty uttrycker att HR-arbetet ibland bör ske i det tysta utan att det tydliggörs för medarbetare att 
de jobbar med HR-frågor. När Betty säger att HR-frågor borde vävas in, tolkar vi det som att hon 
menar att HR-frågorna bör integreras i verksamhetens övriga arbete. Vi tror att detta görs i ett 
försök att dölja att det är HR-arbete som bedrivs, för att på så vis inte uppmärksamma det för 
mycket. Betty fortsatte med nästa citat:

Men den här balansen ska jag säga, att man inte blir uppfattad som en enfrågefanatiker, 
man får inte bara driva med en HR-flagga liksom, man måste ju utgå från verksamheten

Bettys val av uttrycket “enfrågefanatiker” tolkar vi som ett tecken på att HR-chefer som inte 
närmar sig HR-frågor på ett diskret vis, bemöts med starkt negativa reaktioner från övriga inom 
organisationen. Vi tolkar det som att dessa reaktioner därmed har en negativ påverkan på HR-
chefens relationer med övriga, vilket i sin tur kan utgöra ett hinder för HR:s inflytande. På så vis 
verkar HR-chefen vara beroende av övriga chefers och medarbetares acceptans för att kunna 
driva ett framgångsrikt HR-arbete.

1.5. HR omognad - hinder för inflytande
Ett problem som flera respondenter upplevde och nämnde var organisationens så kallade HR-
omognad. Respondenterna menade att denna omognad berodde på att HR inte haft tillräckligt 
stor plats i organisationen tidigare och att en plats i ledningen tillkommit på senare år. Cilla 
beskriver HR-omognaden så här:

Där är man lite tycker jag, gammaldags och traditionell. Men det är nog bundet till 
person. Så jag försöker “kroka tag” i dom i ledningsgruppen som jag vet inser vikten av 
att ha en bra HR-funktion och använda dom.

Enligt Cilla finns det några i ledningsgruppen som insett HR:s betydelse, vilket kan tolkas som 
HR-mognad. Hon jämför också med organisationer hon tidigare arbetat i där HR haft en mer 
självklar roll och benämner dem som mer mogna. HR-omognaden förklaras som en förlegad syn 
på HR.
Fanny säger:

Kombination av kostnadskostym plus att man inte har förstått HR:s roll. Givet det jag har 
sagt, det här lite gamla och vikten av förändringsarbetet där vi jobbar på att flytta fram 
HR [...] det är både att det finns en gammaldags syn på HR i kombination med att vi inte 
har de pengar vi behöver.

Denna HR-omognad som beskrivs som gammaldags och förlegad kan kopplas till den HR-
transformation som skett. HR:s förändrade arbete har gått från administrativt, personalstödjande 
till strategiskt och värdeskapande. Vi uppfattar det som att de HR-omogna organisationerna 
fortfarande har den “gamla” bilden av HR och därmed inte har tillräcklig kunskap om den nya 
HR-rollens möjligheter. Fanny beskriver hur hon upplever den gamla bilden:



Som HR finns en förväntning att man ska  vara med och sitta prata och fika. Jag har 
minsann inte den tiden. Många har den förväntningen att vi ska vara med och…“-Hur 
mår du? Och känna in och så?” Nej det är chefens ansvar, att gulla och så. Jag har inte 
den tiden.

Detta citat bekräftar att HR ännu inte har en klar och tydlig roll i den övriga organisationen. Det 
finns en okunskap om vad HR egentligen är till för. Betty beskriver i följande citat att denna 
okunskap kan göra det svårare att få gehör för sina frågor:

Nej, och jag tror att det blir lite skrämmande för man förutsätter att det är något krångligt, 
stort, skrämmande, utanför den egna komfortzonen, alltså …- vaddå HR-frågor? Jag är 
chef i den här verksamheten, den här verksamheten kan jag. Nu ska dom be mig göra 
något som jag inte är komfortabel i, och då blir man lite avvisande kanske.
Så vi har väl sagt att vi får vara lite listiga när vi närmar oss cheferna

Fanny antyder detsamma:

“Det är väl snarare att det handlar om en okunskap ibland..när jag är ute och pratar med 
chefer så inför det här förändringsprojektet vi har inom HR, jag var ute och pratade med 
chefer och hade ett sånt här frågeformulär och sa att vi kan hjälpa till med det och det och 
det..då var det många som sa, jaha det vore ju fantastiskt om jag kunde få hjälp med det! 
Så det handlar nog snarare om en okunskap än en ovilja..mycket tror jag är öppna dörrar, 
men det handlar om att vi ska få tid och resurser och kompetens.

Trots denna okunskap uttrycker Betty senare att hon ändå kan ana att hennes organisation börjar 
mogna gällande synen på HR:

Jag ska säga att […] har varit ganska HR-omoget och det är kanske de sju, tio sista åren 
som det liksom börjat hända grejer. Det är min bild liksom, att det har… att man mer 
naturligt ses som en samarbetspartner och ett konkret stöd och att man faktiskt har en 
kompetens som kan bidra till att man får bättre resultat och förutsättningar att bedriva en 
bra verksamhet.

Bettys citat antyder att HR trots allt börjar integreras som en naturlig del i arbetet och att övriga i 
organisationen förstår att de är ett stöd och inte ett hot som tidigare upplevts. För övrigt kan vi 
ana att det kommer att ta tid att se en generell HR-mognad i organisationerna.

1.6. Begränsad ekonomi - hinder för inflytande
Efter genomförandet av intervjuerna kunde materialet tyda på ytterligare en gemensam faktor 
som verkar påverka och framförallt begränsa majoriteten av respondenternas möjligheter till att 



utföra det arbete de allra helst önskar. När frågan om huruvida de ansåg sig ha de organisatoriska 
förutsättningar de behövde för att driva sitt HR:arbete ställdes, togs ekonomiska begränsningar 
upp. Anja gav följande svar:

det är en stor process här på myndigheten som jag har ansvar för och de frågorna, att hela 
tiden hålla dem vid liv och stötta cheferna, det är jättemycket jobb i det och det skulle vi 
behöva jobba mer med. Så jag kan väl säga det att jag skulle egentligen bara vilja ha fler. 
Sen att ja, några handläggare som kan jobba självständigt med det arbetet, det skulle var 
fint. Det är min dröm, hehe och det säger jag varje år i budgetdiskussionen. Så får jag 
alltid stiga tillbaks.

Anja berättar att arbetet med att stötta övriga chefer i kombination med de frågor hon ansvarar 
för utgör en stor arbetsbörda för henne och hon uttrycker även att verksamheten har behov av att 
arbeta med detta i större utsträckning än vad som görs. Vi tolkar detta som att Anja anser att 
verksamheten behöver utöka HR-funktionens arbetsstyrka, för att på så vis kunna utföra det 
arbete hon anser nödvändigt. Vidare berättar Anja att hon lyfter fram detta behov vid den årliga 
budgetdiskussionen, men att hon varje år får avslag. Detta ger anledning att tolka verksamhetens 
begränsade ekonomi som ett hinder för HR:s effektiva arbete och därmed också som en 
begränsning av dess inflytande.
Betty tog även hon upp problematiken med begränsad ekonomi:

Alltså HR-området är ju så brett och egentligen ett evighetsarbete så det är ju en 
ambitionsnivå och en ekonomisk fråga många gånger, hur mycket man klarar av att göra, 
mäktar med att göra och där får man ju leva utifrån verkligheten och rätta sig efter, så att, 
om man säger att jag kanske har en högre ambitionsnivå, en starkare önskan om att vi 
skulle kunna göra saker och påbörja saker än vad det finns förutsättningar att göra. Och 
det kan väl, men det är ju en krass verklighet, att man måste anpassa utifrån ekonomiska 
ramar och så.

Detta citat tolkas som att Betty saknar de ekonomiska förutsättningar hon anser sig behöva för att 
kunna fullfölja sina ambitioner. Att Betty inte kan fullfölja sina ambitioner tolkar vi som ett 
hinder för HR-funktionens utveckling då det blir ett hinder för Bettys arbete. På detta vis ser vi 
den begränsade ekonomin som ett hinder för HR:s generella inflytande, då det bromsar HR:s 
möjligheter till utveckling.
När frågan kring organisatoriska förutsättningar ställdes till Cilla gav hon följande svar:

Det är ju det att jag är ensam i alla frågor vilket gör att jag får akta mig för att inte 
drunkna i massa operativt. Jag försöker nu, jag har, vår receptionist har sagt upp sig och 
då har jag i dagarna anställt en ny person som jag har döpt om och min tanke är att hon 
ska få hjälpa mig med det operativa HR-arbetet som är handläggning mer. För att jag ska 



kunna ägna mig åt det som jag känner att jag måste ta tag i. Annars är det så lätt att 
drunkna i det som sker hela tiden.

Vi tolkar det som att Cilla på grund av begränsad ekonomi, valt att omjustera en tjänst för att 
kunna få den hjälp hon behöver i sin överbelastade roll. Vi tolkar det även som att Cilla gjort 
denna omjustering eftersom hon inte haft möjlighet att anställa ytterligare personal till HR-
funktionen. Att begränsa möjligheten att utöka HR:s personalstyrka när HR-chefen upplever ett 
behov av det, ser vi som ett hinder för HR:s utveckling och därmed inflytande i organisationen.
I intervjun med Fanny återkom denna fråga och även hon uttryckte en önskan om utökad 
arbetskraft:

Nej det har jag inte för vi har för lite, vi är extremt slimmade på HR. Jag har inte 
tillräckligt stor numerär. Jag skulle säkert behöva minst fem till tio till. Så kombination av 
kostnadskostym plus att man inte har förstått HR:s roll.

I detta citat uttrycker Fanny att HR:funktionen är “extremt slimmade” vilket kan tolkas som en 
tydlig beskrivning av att Fanny upplever ett starkt behov av utökad personal. Hon lyfter även 
fram betydelsen av att förstå HR:s roll. Detta tolkar vi som att Fanny upplever att hennes 
organisation inte fullt har förstått fördelarna med ett utvecklat HR:arbete. Vi har därför gjort 
tolkningen att HR-omognaden i sig kan vara en anledning till den begränsade ekonomin. Om en 
organisation inte förstår fördelarna med ett utvecklat HR:arbete minskar det chanserna för att 
organisationen skall välja att prioritera det.

1.7. Sammanfattning HR:s inflytande i organisation
Sammanfattningsvis har majoriteten av respondenterna uttryckt att ledningsarbete är en viktig 
förutsättning för HR:s inflytande i organisationer och att deras arbete skulle försvåras utan en 
plats i ledningen. I de undantag där det uttryckts att ledningsarbete inte är nödvändigt har det 
ändå setts som fördelaktigt.
Studiens intervjumaterial har visat att respondenterna anser att platsen i ledningen ökar deras 
inflytande främst genom att det ökar deras kunskap om kärnverksamheten och på så vis 
underlättar deras relationer till och förståelse för övriga chefer och enheter i verksamheten. 
Denna kunskap och dessa relationer verkar underlätta för det generella HR:arbetet och 
möjligheterna att öka förståelsen för HR:arbetets funktion och fördelar. Detta förståelse tolkas 
som viktigt då majoriteten av respondenterna uttryckt att deras arbete försvåras av en så kallad 
omognad och okunskap kring HR-frågor och vikten av dem.
De som upplevt denna omognad i ledningen har även nämnt vikten av att ha en chef som insett 
HR:s betydelse för organisationens övergripande strategiska arbete. Det har gett HR legitimitet i 
ledningen, minskat motståndet och därmed underlättat förutsättningarna för att bedriva HR-
arbete. Om den översta chefen har varit medveten om HR:s betydelse har det bidragit till att 
övriga chefer i större utsträckning har förstått dess betydelse.



I flera fall har det dock framkommit att respondenterna, trots chefens stöd i ledningen, är 
noggranna med att följa upp hur HR-frågor implementeras i övrig organisation. Detta kan tyda på 
att de känner behov av att försäkra sig om att frågorna omvandlas till handling. 
Flera av respondenterna har uppgett att de i sitt arbete undviker att uttala att det är HR som 
diskuteras, utan försöker “väva in” HR-frågor i övriga diskussioner istället. De verkar inte vilja 
ta för mycket plats och lägger hellre vikt vid att skapa goda relationer och förtroende. 
Respondenterna menade att de gånger de tydliggjort att de pratat om HR-frågor har detta lett till 
att medarbetare och chefer skrämts bort, vilket resulterat i att förtroendet förbrukats och blivit 
svårt att återfå.
Flertalet av studiens respondenter har även uttryckt en önskan om att utöka personalstyrkan på 
HR:funktionen. Dessa uttalanden tolkas som tecken på att de inte har tillräckliga medel för att 
bedriva det HR-arbete de önskar. Vi har uppfattat att de har ambitioner att utföra mer men 
däremot inte de resurser som krävs då de antingen är underbemannade eller då organisationen 
prioriterat annat. Ett utökat HR-arbete med ökade resurser i form av både arbetskraft och 
ekonomiska medel skulle kunna ge möjlighet för att öka HR:s inflytande i organisationen. 
Ekonomin påverkade också möjligheten att utbilda cheferna i exempelvis ledarskap och 
rekrytering. Detta leder också till att HR får lägga mer tid på dessa uppgifter än vad som 
egentligen är tänkt, vilket resulterar i en ökad belastning för HR.

1.8. Teoriåterkoppling 
Foucault maktperspektiv
De faktorer som enligt studiens respondenter påverkar deras inflytande i organisationen är enligt 
oss på flera vis förenliga med Foucaults teori om makten som relationell och operationell och att 
den inte är bunden till person eller position. En plats i ledningsarbetet verkar öka förutsättningen 
för inflytande genom att den på olika vis förbättrar möjligheterna till goda relationer inom 
organisationen och mellan HR-chefen och övriga chefer. Ingen av respondenterna uppger att 
platsen i ledningsgruppen per automatik ger ett inflytande som kan uppfattas som en egendom. 
De uttrycker dock att VD:ns stöd är viktigt, vilket skulle kunna tolkas som ett bevis på att 
makten är positionsbunden. Men VD:ns stöd verkar vara viktigt just för att uppmärksamma HR:s 
betydelse och bidra till ökad förståelse från ledningens övriga chefer. Vi ser dock detta som att 
VD:n påverkar relationerna mellan HR-chefen och övriga chefer, genom att uppmärksamma 
vikten av HR-frågor för övriga ledningsmedlemmar. Vår tolkning är därför att HR:s inflytande är 
operationellt då den verkar genom relationerna, vilket gör att HR:s inflytande går hand i hand 
med Foucaults teori om makten som relationell och operationell. 
Studiens respondenter uttrycker även att förmågan att vara “listig” och “smyga in” HR-frågor är 
viktig för att undvika motstånd från övriga chefer, då organisationerna verkar besitta en viss 
“omognad” vad gäller förståelsen av HR:s vikt och nödvändighet. Detta kan ses som ett exempel 
på hur deras inflytande kräver vissa strategier, taktiker och funktionssätt, som även det är 
exempel på hur makten beskrivs enligt Foucault. Denna strategi att “smyga in” HR-frågor och 
vara “listig” tyder på att respondenterna upplever ett behov av att dölja sina avsikter då de är 
medvetna om att övriga chefers vetskap om dem skulle missgynna HR-arbetet. Detta kan ses 



som ett exempel på det spel och den kamp som Foucault beskriver att maktens 
styrkeförhållanden innehåller.

Vår tolkning är att våra respondenters inflytande är beroende av en kunskap som förbättrar deras 
interna relationer. Dessa relationer används sedan som medel för att sprida kunskap och 
medvetenhet om vikten av HR-frågor i de olika organisationerna. Intervjumaterialet visar även 
att HR-cheferna upplever visst motstånd, som främst tolkas som en HR-omognad och som 
ekonomiska begränsningar. Detta kan tolkas som exempel på de rubbningar och motsättningar 
Foucault beskriver i de system han menar innefattas av styrkeförhållanden.

2. Resultat och analys: Upplevelser av könsmaktsordningar och genus
I denna analysdel behandlas det intervjumaterial som berör genusrelaterade frågor. Detta görs för 
att på så vis kunna identifiera och lyfta fram eventuellt upplevda könsmaktsordningar hos 
respondenterna. Här  undersöks hur dessa eventuella upplevelser kan påverka HR-chefernas 
upplevelse av inflytande i organisation och ledning. Således behandlas uppsatsens andra 
frågeställning som lyder:

Upplever de kvinnliga HR-cheferna att deras inflytande i ledningsgruppen påverkas av 
eventuella könsmaktsordningar/genusskillnader?

Studiens intervjumaterial har visat tre återkommande teman som alla sammanfattar de 
upplevelser som varit gemensamma för studiens respondenter. Fortsättningsvis behandlar denna 
analys därför delarna upplevd könsmaktsordning, genusskillnader i nätverkande, högre krav på 
kvinnor än män och den avslutande frågan, om HR var dominerat av män?

2.1. Upplevd könsmaktsordning
En av de inledande frågorna kring upplevda genusskilnader ifrågasatte huruvida respondenterna 
upplevt att HR:professionen påverkas av att den är kvinnodominerad. I de första intervjuerna 
uppstod tidigt en känsla av att några respondenter försökte undvika att förklara upplevda 
attityder och jargonger med hjälp av genusrelaterade termer. Då Cilla fick frågan om hon upplevt 
någon speciell jargong inom ledningsgruppen, svarade hon:

Nää, det tycker jag faktiskt inte... Jag vet att vår marknadschef tycker det, att det kan vara 
lite grabbigt så där. Men jag tycker inte det. Jag tror att jag är ganska rak…..
Men det stör mig… det sa min chef till mig i början att “-Alltså jag tror inte du störs av 
det här Cilla, för du har ju skinn på näsan.” Och det är ju någon sorts synsätt. Jag menar, 
säger man till en man att han har skinn på näsan, då börjar han så här. “-Va fan, har jag?” 
(pillar sig på näsan). Det är ändå, alltså han har ingen... han är suverän på alla sätt när det 
gäller … Jag påminner honom hela tiden och då skrattar han. Så kallar han oss för 
“tjejer” (med betoning och undertryck).



Detta citat visar tydligt hur Cilla till en början inte vill uttala att hon upplevt någon jargong men 
uppger att en annan kvinna i ledningen gör det. Sedan berättar hon ändå att hon själv upplevt en 
viss attityd från sin chef. Vi tolkar det som att Cilla menar att denna attityd riktats mot henne 
eftersom hon är kvinna. Hon nämner själv att det rör sig om “någon sorts synsätt”, vilket vi 
tolkar som en bekräftelse på att hon tror att hennes chef till viss del ser olika på kvinnor och män. 
Därefter berättar hon att hon hela tiden får påminna honom, vilket vi tolkar som en beskrivning 
på att han flertalet gånger kan uttala sig på vissa genusrelaterade sätt och att hon då får påminna 
honom. Cilla verkar tycka väldigt bra om sin chef och vi tolkar det som att hon inte vill uttrycka 
sig negativt om honom, men att hon samtidigt inte kan förneka att han tilltalar henne och hennes 
kvinnliga kollega på ett annorlunda sätt än männen i ledningen.  

Tre av respondenterna uttryckte till en början att skillnader i attityder och bemötande snarare 
berodde på personlighet och ålder. Men då intervjuerna fortsatte med mindre direkta frågor gavs 
succesivt svar och exempel som tydde på att de alla, i olika grad, upplevt att de blivit bemötta på 
specifika vis på grund av sitt kön. En del exempel var mer utmärkande än andra. Eva, som har 
lång erfarenhet av att arbeta som HR-chef, tillfrågades om hon någon gång upplevt att hon 
bemöts annorlunda i en ledningsgrupp, för att hon är kvinna. Hon svarade:

Ja, det är ju det här härskartekniksliknande, lite arrogant, översittar...och det kan ju säkert 
kvinnor med, men nu har jag haft företrädelsevis män. Lite så här låg intellektuell nivå.

Här uttrycker Eva att hon upplevt “härskartekniksliknande” attityder, vilket kan tolkas som en 
relativt stark och tydlig beskrivning av en upplevd könsmaktsordning. Vi tolkar det som att Eva 
menar att hon bemöts med en arrogant attityd där hon upplevt att männen ansett sig vara bättre 
än henne, just på grund av deras kön. Samtidigt vill Eva inte uttrycka att deras bemötande beror 
på att de är män, utan lyfter fram att kvinnor säkert också kan bete sig på detta vis, trots att hon 
endast upplevt det från män. Detta tolkas som en försiktighet och tvekan inför att göra det till en 
genusfråga. Kort därefter tar Eva dock upp ett väldigt tydligt exempel på den härskarteknik hon 
refererat till och berättar:

Då var vi på ett möte och så sitter en personalchef från Linköping där (Eva pekar på sin 
vänstra sida) en från Skara där (Eva pekar på sin högra sida) och så sitter jag så här. “-
Om, man skulle göra så här då?” Och då var det tyst.. och då säger han (pekar på fiktiv 
man vid bordet)  “-Tänk om man skulle göra så här då?” säger han och säger samma sak.
“-Jamen det var väl en jättebra idé säger han så här.” Och det trodde jag nästan att, det var 
sånt man läser i böcker, att ….vad är det här för något? [...] Ja och .det var ju lite. Och jag 
kände, var har jag hamnat? Nu har jag verkligen kommit i mitt eldorado, så där. För jag 
trodde inte, alltså jag tror mer att det var för att jag var okänd, jag tror att det var för att 
jag var en okänd person, man visste inte hur man skulle tolka… man gillar det som man 
är. Men det var just känslan. Men annars så var ju det en väldigt manlig organisation.



Detta kan tolkas som ett väldigt tydligt exempel på könsmaktsordning då två män som sitter på 
vardera sida om Eva ignorerar ett förslag hon tagit upp, för att därefter föreslå det själva och 
bekräfta varandra. Eva berättar om sin reaktion och säger att “det var sånt man läser i böcker” 
vilket kan tolkas som ett tydligt tecken på den chock hon upplevde. Därefter förklarar Eva 
händelsen genom att referera till att männen inte kände henne och menar att det kunde förklara 
deras bemötande. Detta kan ses som ett eventuellt exempel på hur vissa kvinnor inte vill 
acceptera att de behandlas sämre på grund av sitt kön, som en slags försvarsmekanism. 
Avslutningsvis säger Eva ändå att det var en väldigt manlig organisation, vilket vi tolkar som att 
hon ändå gör en viss koppling till kön.

Samtidigt som några respondenter var en aning försiktiga i sina uttalanden kring 
könsmaktsordningar och genus, gav några andra svar som direkt bekräftade att de upplevt 
könsmaktsordningar. Dessa svar visade att de i högsta grad var medvetna om att de i egenskap av 
kvinna och chef blir bemötta och behandlade annorlunda än män i chefspositioner. Fanny 
berättar följande:

Det är klart att det är ett hinder att jag är en kvinna...ibland kan det vara en fördel [...] 
men det är klart att det, det är en skillnad. Och ibland undrar jag om vi någonsin kommer 
ifrån den..men den dagen jag själv börjar se det som ett för stort hinder, då, då blir det 
hjärnspöken av det, utan jag måste på något sätt, ja lite slå mig fram, jag får strunta i när 
det blir ibland, det händer någon gång och man säger att “ja nu tittar jag på dig Fanny för 
du är kvinna” och att man då säger att det där är inte ok. Att man på något sätt får 
situationsanpassa det där lite grann. Det är lite svårt att säga, men det är allt ifrån att jag 
ibland märker att jag inte är med, att de äldre herrarna har sitt, de har varit med länge, de 
vet, de kanske inte lyssnar på mig på riktigt samma sätt utan jag får försöka...men då 
känner jag att jag får köra på, jag får driva och så får jag försöka vara lite smart på vägen.

Fannys citat visar tydligt att hon upplevt att det faktum att hon är kvinna har påverkat hennes 
bemötande i ledningar. Vi tolkar det som att hon upplevt att det oftast varit negativt eftersom hon 
beskriver det faktum att hon är kvinna som ett hinder. Vi förstår det som att Fanny är otroligt 
medveten om detta, eftersom hon tydligt poängterar att hon som kvinna inte får tänka för mycket 
på det då det försvårar situationen och arbetet genom att ge en “hjärnspöken”. Hon berättar att 
hon blivit bemött med orden “Nu tittar jag på dig Fanny för du är kvinna”, vilket vi ser som ett 
sätt för hennes kollega att förlöjliga debatten om jämställdhet. Detta uttalande tolkar vi också 
som ett tecken på att kollegan inte verkar tycka att det är lika viktigt att lyssna på det Fanny 
säger, som det kollegor av manligt kön säger.

Förutom dessa tydligt utmärkande exempel tar alla respondenter upp olika exempel som tyder på 
att de mer eller mindre upplevt sig bli annorlunda behandlade på grund av att de är kvinnor. 
Exemplen tar upp allt från tydliga jargonger i ledningsgruppen, härskartekniker och manligt 
nätverkande där kvinnor exkluderas till högre krav på kvinnors prestationer än mäns.



2.2. Genusskillnader i nätverkande
Att ingå i ledningen är ett sätt att skapa kontakter, förtroende och inflytande för HR. Men enligt 
respondenterna finns flera sätt att skaffa sig detta. Att nätverka utanför ledningsrummet är ett 
exempel, men respondenterna upplever också att tillvägagångssätt och möjligheter skiljer sig 
mellan män och kvinnor. I studiens intervjuer fanns inga direkta frågor om nätverkande med, 
men hälften av respondenterna tog själva upp det då de tillfrågades om upplevd manlig jargong i 
organisationen. De uttryckte att nätverkandet hör ihop med en viss manlig jargong.

Eva berättar att hon själv ingår i flertalet nätverk utanför sin organisation och att dessa nätverk 
till största delen består av kvinnor i samma position som hon själv. Eva har en uppfattning om att 
män lättare nätverkar med andra män inom organisationen, tack vare gemensamma intressen som 
inte har med arbete att göra. Hon berättar om egen erfarenhet då hon haft en man i sin HR-grupp:

Men det är som [...] som var här, var ju väldigt avväpnande men nu var han precis lika 
mjuk och mottaglig som alla andra, men, ja, han gick ju hem väldigt bra. Han kan ju 
närma sig männen, han kan ju prata lite hockey. Han kan prata lite Sirius….. och sen var 
den isen bruten. Så där.

Eva berättar att “Han var mjuk och mottaglig som alla andra” vilket vi tolkar som att “alla andra” 
refererar till de kvinnor som jobbar inom HR, eftersom han var den enda mannen där. Vi tolkar 
det som att Eva menar att han var den enda som hade legitimitet att närma sig männen, med hjälp 
av hockeysnack, vilket visar att det kan vara svårare för kvinnor att närma sig män.. Eva berättar 
vidare om hur det diskuterades i organisationen inför en nyrekrytering till HR som ledde till att 
denna man anställdes. På frågan om det skulle finnas fördelar med att ta in flera män svarade 
Eva:

Ja, absolut, jag tycker absolut att det borde vara fler killar. Jag vet att när jag intervjuade,
[...] träffade jag, sa att..-”får du tag på en kille kan han i princip vara lite sämre än 
tjejerna, men ta honom. Alltså, passa på. Det är bingo om man kan få tag på en kille på 
HR.” Men då hörde jag… man kan tumma med….
Men som sagt… men nu var han jättebra så jag tummade inte, utan jag hade absolut valt 
honom för han var den gladaste utav dem och som jag kände skulle kunna företräda mig 
mest och bäst ute i organisationen. Just genom att han... han hade… även om han inte var 
intresserad av fotboll så kunde han säga det. Bara för att öppna upp.

Detta tolkar vi som att de rent strategiskt anställt en man för att öppna upp en väg till andra män 
som var viktiga att ha en god relation till. De hade till och med kunnat tänka sig att “tumma” på 
reglerna för att få tillgång till det nätverkandet. Eva ansåg att han skulle kunna företräda HR bäst 
ute i organisationen “- just genom att han…”  kunde säga att han var intresserad av fotboll och på 
så sätt öppna upp en kontakt. Det här uttalandet kan tolkas som att det var just det faktum att han 



var man som gav honom möjlighet och legitimitet att skapa de här kontakterna. Vi tolkar det som 
att Eva menar att en kvinna inte hade haft samma fördelar och möjlighet att göra detsamma.

Fanny gav fler exempel på att gemensamma, “manliga” intressen utanför verksamheten används 
för att knyta kontakter och hon kopplar även ihop detta nätverkande med en manlig jargong. Det 
är vid frågan om upplevelse av viss jargong som även detta nätverkande kommer upp:

Och här är det en väldigt manlig struktur. Och det är väl på något sätt, det handlar om 
att..ja, männen nätverkar på ett annat sätt, de vet var de har varandra och många känner 
varandra sen gammalt också här, så då blir det lätt att, ja man pratar lite…

Vi förstår detta som att det är svårt att komma in här som kvinna eftersom dessa nätverk redan 
har skapat färdiga grupperingar av män. Då vikten av att ta plats i ledningsgruppen diskuteras 
säger Fanny återigen:

… och sen har männen ett annat sätt att nätverka och vi kommer inte in i den banan på 
samma sätt..i andra företag jag har jobbat, det är jakt och det är bastu och det är...man har 
ett annat..och då som kvinna...och jag har varit i många organisationer där jag varit ensam 
kvinna i ledningsgrupp och som kvinna.. det är inte lika lätt..

Att kunna nätverka, skapa förtroende och inflytande verkar till viss del handla om intressen som 
är kopplade till visst kön. De intressen som respondenterna nämnt i samband med detta 
nätverkande är fotboll, jakt och bastu, som de själva kopplar ihop med män.

Intervjusvaren har även gett exempel på att män använder sig av en viss jargong i sitt 
nätverkande. Det är en jargong som även utesluter kvinnor ur gruppen. När vi pratar om denna 
jargong med Anja säger hon så här:

Nämen den här lite jargong....absolut inte köns...om man säger på det sättet..utifrån något 
kön..men ändå att det blir lite “polare emellan” att man bygger upp en jargong och så kan 
det ju bli på en arbetsplats och det kan ju också bli väldigt exkluderande för nya..och om 
då om det är en grabbig jargong..nu är ju jag van vid det, så det var ju ingen fara, men det 
är ju inte alltid man tycker att...jag tycker inte att det ska vara det på en arbetsplats..

Först vill Anja inte uttrycka att den här jargongen är relaterad till kön, men sedan säger hon ändå 
att om det är en grabbig jargong kan den exkludera de nya, vilket kan tolkas som ett exempel på 
att hon upplevt detta. I detta uttalande tolkar vi att de “nya” är kvinnor även om hon inte uttalar 
det. Dessutom har hon genom hela intervjun visat tecken på en ovilja att erkänna att hon upplevt 
könsmaktsordningar i organisationen. Samtidigt kan hon ge flera exempel på sådana upplevelser. 
Dessa förklarar hon då med att de är bundna till person och inte kön, fastän de exempel hon 
lyfter fram endast handlar om män.



Vi tolkar det som att denna upplevda jargong är ett sätt att nätverka och bilda grupper som 
exkluderar dem som inte naturligt faller in i, i det här beskrivna fallet, “grabbiga” jargongen. 
Anja säger också att hon “är van så det var ju ingen fara”. Men även om hon verkar acceptera 
denna jargong till viss del drar vi slutsatsen att hon ändå inte hade en naturlig plats i den här 
gruppen “polare emellan”. Slutligen avslutar hon sitt uttalande med att ändå uttrycka att hon inte 
tycker att det ska vara så på en arbetsplats, vilket vi tolkar som ett tecken på att hon egentligen 
inte tycker att det är acceptabelt.

Cillla beskriver också hon att kvinnor inte har en självklar plats i nätverkande utanför 
ledningsrummet och berättar om hur en annan kvinna i ledningsgruppen upplever det. Även här 
kommer en viss antydan till en slags manlig jargong upp:

...den här grabbigheten som hon beskriver och ibland kan tycka. Efter ledningsgruppen… 
vi har ledningsgruppen en gång i månaden, och då ska vi gå ut och äta lunch och det är 
alltid så att de andra männen, där är det givet, dom bara går. Men jag tror också att jag har 
knökt mig in där så jag får alltid frågan, medan hon inte får den, och jag vet inte… jag 
tror snarare att det är personlighet faktiskt. Jag gör det inte till en fråga på nått… alltså 
det är klart att jag ska med och käka pizzabuffé efter ledningsgruppen.

Även Cilla säger att det har med person och inte kön att göra. Hon har “knökt” in sig i den manliga 
gruppen så därför får hon alltid frågan om att följa med. Hennes val av ordet “knökt” tolkas ändå 
som ett tecken på att hon fått anstränga sig för att inkluderas och att detta inte skett per automatik. 
Cilla har, liksom Anja, tidigare under intervjun sagt att hon inte har några problem med denna 
“manliga” jargong, att hon också är “van” vid och inte bryr sig om den. Detta kan ses som ett 
tecken på anpassning.
När frågan om jargong fortsättningsvis diskuteras beskriver Cilla hur hon själv och den enda andra 
kvinnan i ledningen pratar om manliga och kvinnliga grupperingar och att denna kvinna då 
uttrycker att hon tidigare känt sig ensam som kvinna i ledningsgruppen:

Jaa, gud ja. Hon.. jag menar, hon … vi pratar ju om det här och vi skrattar om det och vi 
har ju noll tolerans om det blir lite så där grabbigt, gubbigt. Men hon kan nog, jag tror 
hon känt sig lite ensam och är väldigt glad att vi är två. Även om vi inte ska prata kön så 
blir det ju någon sorts… hur det än är, vi har ju någon… vi kan prata genus och det finns 
hen, så är vi ju ändå man och kvinna.

Sammanfattningsvis ger dessa ovanstående citat en bild av att män i högre utsträckning än 
kvinnor, nätverkar mer utanför ledningsarbetet och att detta nätverkande är bundet till 
könsgrupperingar. Männen skapar en gemenskap via gemensamma intressen vilket kan leda till att 
de får en tillit och ett förtroende för varandra som de sedan tar med sig tillbaka in i 
ledningsgruppen. När den, i vårt fall, kvinnliga HR-chefen, inte ingår i denna gemenskap utanför 
ledningsarbetet har hon också gått miste om en viktig möjlighet att skapa förtroende hos övriga. 



Detta förtroende hade kunnat användas för att underlätta inflytandet i ledningsgruppen .Både 
Fanny och Cilla benämner sina organisationer som manliga och uttrycker att det också finns 
könsbundna professioner som förenar och bildar manliga grupperingar där det är svårt att få plats.

2.3. Högre krav på kvinnor än män
  För att kunna skapa en uppfattning om hur eventuellt upplevda könsmaktsordningar kan ha 

påverkat respondenternas upplevelse av inflytande blev det aktuellt för att ifrågasätta hur de 
upplevt att kraven på dem som kvinnor i förhållande till kraven på män inom ledningsgruppen sett 
ut. Här ställdes en del öppna frågor som var relaterade till upplevelsen av att vara kvinna i 
ledningsgrupp men upplevde då att flera av respondenterna till viss del undvek att prata om genus. 
Vidare i intervjun berättade vi dock om vår förstudie där vi fått ta del av att många kvinnor 
upplevt att de behövt mer “kött på benen” än män, för att kunna bli tagna på allvar och få gehör av 
andra. När vi berättat om detta frågade vi sedan våra respondenter ifall detta var något de själva 
hade upplevt. Eva svarade som följer;

Jaa, kvinnor är mer så att dom levererar. Medan männen ibland tror att det funkar med att 
bara vara… jag hårddrar lite men...kvinnorna är otroligt leveranssäkra. Säger man att den 
18:e den här månaden ska den här rapporten vara inne, då är den inne. Och frågar man en 
man kan dom säga, “-vilken  rapport?” Det är en jädra skillnad.

I det här citatet berättar Eva hur hon upplever att män och kvinnor skiljer sig åt i att leverera och 
hålla deadlines. Vi tolkar det som att Eva upplever en allmän skillnad i män och kvinnors arbete, 
där kvinnor lämnar in rapporter då de ska vara inne medan män kan glömma bort rapporten helt. 
Denna uppfattning kan tolkas som ett exempel på att det inte ställs samma krav på män och 
kvinnor på Evas arbetsplats. Doris gav följande svar på samma fråga:

Ja och så är det. Alltså jag är alltid påläst. Jag menar ett skäl till att jag har lyckats hyffsat 
i mitt yrkesliv tror jag beror på att jag är alltid påläst, jag vet vad jag pratar om. Men det 
kan också uppfattas som ett hot när man är kvinna. Men du blir alltid dubbelt granskad. 
Jag kan tycka att killar kommer undan med mycket sämre underlag, men vi kvinnor 
granskas och kritiseras öppet och det är inga konstigheter.

Här bekräftar Doris uppfattningen om att kvinnor måste ha mer “kött på benen” när de lägger 
fram ett resultat, sedan berättar hon att hon själv alltid varit påläst, vilket hon också tror är 
anledningen till att hon lyckats i sitt arbete. Hon berättar även att hon upplevt att kvinnor 
granskas och kritiseras öppet, vilket tolkas som ett tecken på att denna granskning av kvinnor är 
relativt accepterad, då den obehindrat ha kunnat ske i det öppna. Samtidigt som Doris berättar att 
kvinnor blir dubbelt granskade berättar hon också att “killar kommer undan med mycket sämre 
underlag”, vilket vi tolkar som ett tydligt exempel på att män och kvinnor inte blir bedömda 
likadant. I intervjun framgår det att Doris upplevt detta på flera arbetsplatser och när hon 
tillfrågas vad hon tror att denna skillnad beror på fortsätter hon;



Jag vet inte men någonstans så tror jag att...det handlar om en bild som skapas som vi 
skapar själva också hela livet..och vi är nog inte så medvetna alltid om hur hårda vi 
är...med oss själva och med varandra...för jag tror också att vi..det är lätt att applicera det 
här, de här kraven också...vi reproducerar hela tiden den här bilden..och jag lever ju upp 
till den själv också, jag anpassar ju mig i mitt jobb...till att leva upp till den och så fort jag 
inte levererar..om jag skulle sänka kraven och när jag gör det så märks ju det, jag märker 
ju vad jag får för reaktioner...jag får ju dem direkt och då måste du leverera på topp nästa 
gång så du kan ju inte, medan en man kan slarva och det kan gå ganska långt innan...

Doris anser att en del av problematiken kan vara att det skapas en bild av hur kvinnor bör vara. 
En bild som kvinnor själva reproducerar genom att leva upp till den. Hon berättar att hon själv 
lever upp till denna bild och att hon direkt skulle få reaktioner från andra om hon inte gjorde det. 
Detta tolkar vi som ett tecken på att det inte är accepterat att kvinnor avviker från kraven som 
ställs på dem. Doris berättar att dessa reaktioner skulle leda till att hon nästa gång skulle behöva 
anstränga sig mer och leverera mer för att kunna kompensera för den tidigare prestationen. Detta 
tolkar vi som en form av konsekvens av att hon inte levererat bra nog. Avslutningsvis berättar 
hon att hon upplevt att män däremot inte har samma krav på sig, då de kan slarva och missköta 
sig utan att få samma konsekvenser. Detta ser vi som ett tydligt tecken på att de arbetsplatser 
Doris relaterar till, inte har haft samma krav på män och kvinnor. När samma fråga ställdes till 
Fanny svarade hon:

“Absolut, det här förekommer hela tiden. Då har jag ändå jobbat i många olika 
organisationer [...] Ja ja ja ja. Ja men det är tuffare att vara kvinna. Man måste ta för sig 
mer. Man måste ta mer plats.[...] och jag har varit i många organisationer där jag varit 
ensam kvinna i ledningsgrupp och som kvinna.. det är inte lika lätt..[...]. då är det klart att 
jag inte kan komma och inte ha koll, och det är ju kanske lättare för en man…

Fanny börjar med att bekräfta att hon upplevt skillnad på de krav som ställs på kvinnor och män 
inom alla organisationer hon varit på. Vi tolkar detta som att Fanny upplever att detta är något 
vanligt förekommande. Fanny berättar att hon upplever att det är tuffare att vara kvinna och att 
det inte är lika lätt. Detta kan tyda på att hon har erfarenhet av att blivit bemött och bedömd på 
andra sätt än männen i ledningsgruppen. Hon uttrycker sedan att “det är ju kanske lättare för en 
man” vilket vi tolkar som ännu ett tecken på att hon upplevt en skillnad på de krav som ställs på 
de olika könen.
Vidare i intervjun frågar vi henne ifall hon upplevt att kvinnor behöver mer fakta, mer “svart på 
vitt” än män, för att de ska bli lyssnade på och hon svarar:

Ja, jag kanske inte har upplevt det så mycket själv men jag har sett det hos andra 
kvinnor..jag har haft, nu verkar jag kaxigare än jag är, jag har nog lyckats genom att jag, 



jag levererar jag håller deadlines och så..men sen så klart i de här stora sammanhangen så 
är man väldigt liten och det är många män..

Även detta svar bekräftar att Fanny upplevt olika krav på kvinnor och män som vanligt 
förekommande. Hon berättar att hon själv lyckats bättre vilket enligt henne beror på att hon alltid 
levererat i tid, en beskrivning som går hand i hand med Evas bild av att kvinnor i större 
utsträckning är leveranssäkra. Hon beskriver sedan en upplevelse av att vara väldigt liten i de 
stora sammanhangen med många män, vilket skulle kunna tolkas som att hon, trots sin framgång, 
upplever att hon inte får samma plats som männen. Slutligen ställs frågan om hon upplever att 
män klarar sig undan lättare, vad gäller dessa krav och hon svarar kort:

Ja men det tror jag, så är det.

Ännu en gång bekräftar hon att kraven på de båda könen är olika. Förutom den här frågan gav 
intervjuer även annan information som på andra sätt kan tyda på att män och kvinnor inte har 
samma krav och förväntningar på sig. Eva berättade om ett förändringsarbete hon tidigare utfört 
tillsammans med en kvinnlig kollega och berättade då att de båda kvinnorna fått ta över en 
uppgift som ursprungligen skulle skötas av två män. Anledningen till detta var att männen inte 
klarade av uppgiften:

Vi var inne i ett stort förändringsarbete där man la ner verksamheter och framför allt i 
industrin och in skulle service komma och dom var jättekaxiga, manliga chefer var det 
där, och vi, och det slutade alltid med att vi, företagssköterskan och jag fick sköta om det, 
för dom kroknade, dom klarade inte av det, fixade det inte. Helt plötsligt kom det in 
andra parametrar som dom inte hade några verktyg för. Så vi blev förändringsagenter. Vi 
åkte runt i fyra län och lade ner.  Men då var det inte så knepigt längre. Det var svårt när 
dom gjorde det men när vi gjorde det så vart det ju enkelt…. ja du vet, så att det…genus!

Eva berättar alltså att hon och företagssköterskan i företaget fick ta över uppdraget att lägga ned 
verksamheter. En uppgift som männen på företaget till en början tagit sig an, med gott 
självförtroende. Det intressanta här var att männen inte lyckades och uttalade att det var för svårt. 
Men då Eva och hennes kvinnliga kollega lyckades utföra arbetet beskrevs det istället som ett 
enkelt uppdrag. Detta tolkas som att svårighetsgraden på arbetet sänks när männen fått erfara att 
kvinnorna kunde utföra det. Det ger en bild av att det anses vara svårt, eftersom männen inte 
klarade det, men per automatik förklaras som enkelt då kvinnor har klarat av det. Detta ser vi 
som ett tydligt exempel på att män och kvinnor inte har samma krav och förväntningar på sig. Vi 
tolkar det även som att männen anser sig kunna hantera svåra uppgifter medan de anser att 
kvinnor endast är kapabla att hantera de enkla.



2.4. Om HR var mansdominerat…?
Under intervjuernas gång kunde, som tidigare nämnts, en viss svårighet med att få svar på frågor 
kring könets betydelse för HR-professionen urskiljas. Detta då vissa respondenter upplevdes 
undvika att uttala att skillnader de upplevt berodde på genus. För att försöka få svar på könets 
betydelse för HR:s inflytande avslutades intervjuerna med den hypotetiska frågan “Om HR var 
en mansdominerad profession, tror du att det skulle påverka HR:s inflytande?”. Doris gav snabbt 
följande svar:

Ja. Det är okej, det är inte ok att bete sig så här skulle jag säga mot andra funktioner. Det 
skulle inte vara ok.

Vi upplever att Doris hade en väldigt stark åsikt om detta och ställde därför följdfrågan; “Tror du 
att HR frågor hade ansetts vara viktigare om det hade varit män som jobbade med det?”, varpå 
Doris svarade;

Ja, det är jag helt övertygad om. Men det skulle aldrig hända i Sverige. Därför att det 
handlar om att jobba med människor. Och ändå är det människor som skapar vårt värde. 
[...] hur blir man en bra medarbetare? Du blir ju inte det om du inte blir sedd och 
bekräftad, tillvaratagen.. det är bara mjuka frågor.. Men det är inte det vi värderar. Och 
samtidigt är det det vi gör indirekt..

Doris uttrycker väldigt tydligt att hon upplever att det faktum att HR utgörs av kvinnor har stor 
betydelse för yrkesrollens inflytande. Hennes svar tolkas som att hon anser att HR behandlas på 
ett sämre sätt för att det är kvinnodominerat och för att yrket i sig ofta är bundet till så kallade 
“mjuka” frågor där det till stor del handlar om att arbeta med människor. Hennes svar antyder 
även att hon upplever att yrken där dessa “mjuka” frågor blir centrala, inte värderas lika högt 
som andra.
När samma fråga ställdes till Fanny, svarade hon att:

Ja det tror jag, om man ser på, absolut. Om man ser på ekonomi generellt, så har det ju 
varit ett manligt...och jag ser ju här att det är löneskillnader mellan oss som jobbar som 
controllers kontra HR..så visst är det så, absolut. Så är det med många kvinnoyrken, att 
det hade sett annorlunda ut. Och vi kanske inte är lika duktiga på att stå på oss, ta för oss i 
löne...utan vi, nu generaliserar jag, men absolut.

Fanny ger ett tydligt ja som svar på frågan och tar sedan upp löneskillnader som exempel. Vi 
tolkar det som att hon upplever att de som arbetar med exempelvis ekonomi och har 
mansdominerade yrken också har högre lön än de kvinnor som arbetar inom HR. Vidare säger 
Fanny att det generellt är så med kvinnoyrken och det verkar vara en generell uppfattning hon 
har, att kvinnoyrken ger lägre lön än mansyrken. Detta tolkar vi som att Fanny anser att 
mansdominerade yrken värderas högre, eftersom de ger högre lön. Fanny verkar också anse att 



löneskillnaden beror på att kvinnor inte ta för sig lika mycket i lönesamtal och inte står på sig 
lika mycket som män gör.

Cilla, som är en av de respondenter som vi uppfattat som försiktiga kring genusfrågorna, gav 
följande svar på frågan om huruvida hon trodde att HR:s inflytande skulle påverkas om det 
utgjordes av en majoritet män;

Jag vet inte om kön hade varit avgörande. Jag tror.. jo… kanske, eeh, det är väl den här 
klassiska härskartekniken jag möter lite grann att det spelar nog egentligen ingen roll vad 
jag gör. Jag kommer in som ny, jag kommer in som kvinna och som ung. Det här är en 
ledningsgrupp med bara män. En kvinna förutom jag och hon applåderar och backar upp 
mig till 110%. Jag tror både ålder och kön. Ja, det skulle varit intressant att veta om det 
varit en 55-årig man. Jag tror att det varit skillnad.

Cilla är till en början tveksam i sitt svar men kommer sedan direkt in på sin upplevelse av att hon 
bemöts av en “härskarteknik” från ledningens män. Hon berättar att “det spelar nog egentligen 
ingen roll vad jag gör”, vilket vi tolkar som att hon upplever ett visst bemötande som beror på 
det faktum att hon är en ung kvinna. Ett bemötande som hon inte heller upplever att hon kan 
påverka. Vi tolkar det som att Cilla till slut medger att hon tror att hon hade bemöts på ett annat 
sätt om hon var man och äldre. Det intressanta i hennes uttalande är att hon uttrycker att hon 
bemöts av en härskarteknik. Denna teknik kan tolkas som ett medel som männen använder för att 
försöka få Cilla och andra kvinnor att uppleva en känsla av att vara i underläge.

Eva uttryckte även hon att hon trodde att en manlig dominans inom yrkesrollen hade haft en 
påverkan. Dock trodde hon att det hade påverkat professionen genom att den istället hade varit 
mer affärsdrivande och hon berättade om sin upplevelse av att män enklare “bryter isen” när de 
pratar med andra män. Detta tolkar vi som att Eva hade en uppfattning om att männen hade 
kunnat skapa närmare relationer till andra män i ledningen, än vad kvinnor hade kunnat och att 
det på så vis hade kunnat underlätta inflytandet för män.

2.5. Sammanfattning könsmaktsordningar i organisationen
Denna del av analysen har ämnat undersöka om respondenterna upplevt någon typ av 
könsmaktsordning i sina organisationer. Till en början har flera av respondenterna inte velat 
medge att det finns skillnader på kvinnor och män utan att det är jämställt i ledningsgruppen. 
Men under intervjuernas gång framkommer sedan flera exempel på upplevda situationer som kan 
kopplas till könsmaktsordning och som visar att de faktiskt upplevt annorlunda behandling just 
på grund av att de är kvinnor  
Intervjusvaren har även visat att nätverkande är en viktig del i arbetet att skaffa sig makt och 
inflytande. Dessa nätverk och grupperingar är ofta könsbundna och skapade utifrån 
gemensamma intressen som också de benämns som könsrelaterade. Kvinnorna verkar hamna 
utanför männens grupperingar för att de inte tillhör samma kön och inte antas ha samma 



intressen. Den gemenskap och det förtroende som skapas utanför ledningsrummet, tar männen 
med sig tillbaka in när mötet börjar. Det resulterar i att kvinnorna redan från början halkat efter i 
l förtroendenivå, vilket kan leda till lägre inflytande i ledningsgruppen.

Respondenterna upplever också könsmaktsordningar så till vida att de måste prestera och 
leverera i högre utsträckning än männen. Det ges flera exempel på att kvinnorna upplever att de 
krav som ställs på dem och de som ställs på män inte är jämlika. På  frågan om de upplever sig 
behöva “mer på fötterna” när de lägger fram förslag i ledningsgruppen bekräftar de detta flera 
gånger och berättar att de alltid är mycket pålästa och insatta i de frågor de ska diskutera. Detta 
görs för att de ska kunna försvara sina förslag.
De verkar också uppleva att männen inte behöver prestera och leverera lika mycket utan 
“kommer undan” lättare just på grund av att de inte granskas lika hårt.
Några av respondenterna uttryckte även en upplevelse av att kvinnor själva bidrar till dessa krav 
och förväntningar som ställs på dem..Det kan tolkas som ett resultat av att de i många fall 
upplever ett underläge mot män och att de försöker kompensera det med en hög kunskapsnivå.

Eftersom respondenterna till viss del inte velat medge att det fanns en skillnad mellan könen 
ställdes avslutningsvis en hypotetisk fråga. Denna fråga syftade till att ta reda på om de trodde att 
HR:s inflytande skulle påverkas om HR varit mansdominerat. Samtliga respondenter trodde att 
det skulle ha betydelse för HR:s inflytande. Detta visar att de anser att könet har viss betydelse 
för HR:s inflytande. Respondenterna uttryckte närmare en uppfattning om att HR:s status, 
relationer med andra chefer i ledningen och HR-chefernas löner, skulle påverkas positivt om 
professionen utgjordes av en majoritet män.  

2.6. Teoriåterkoppling
Gerd Lindgrens första strategi
I inledningen av denna analysdel, beskrivs att respondenterna till en början verkar ovilliga att 
uttala att upplevda skillnader i makt och inflytande kan vara kopplade till kön. Trots detta 
berättar de senare om upplevelser som kan tolkas som exempel på könsmaktsordningar. Några 
respondenter håller fast vid åsikten att de själva inte besväras av eventuella jargonger och 
attityder, eftersom de har tidigare erfarenhet av arbete med män och därmed en vana av ett visst 
bemötande. Däremot återger de exempel på att andra kvinnliga kollegor kan besväras och 
uppleva dessa jargonger som nedsättande, medan de själva utgör ett undantag. Detta tolkar vi 
som ett exempel på Gerd Lindgrens förklaring av hur kvinnor hanterar sin vardag på 
mansdominerade arbetsplatser genom att förneka att kvinnor drabbas av särskilda problem och 
genom att betrakta sig själv som undantag och därmed ta avstånd från andra kvinnor. Lindgren 
menar att kvinnor genom denna strategi ser sig själva som bevis på att problemen inte är 
könsrelaterade, eftersom de själva varit framgångsrika i sin organisation. Detta är förenligt med 
studiens respondenter eftersom de till viss del förnekar att skillnader i bemötande beror på kön 
och hellre förklarar det med exempelvis ålder eller att de är nya i organisationen.



Rosabeth Moss-Kanter 
Detsamma gäller upplevelsen av bemötandet i ledningsgruppen där respondenterna först säger att 
de får gehör och har inflytande, men sedan uttalar exempel på upplevd könsmaktsordning på 
grund av att de är kvinnor i en mansdominerad grupp. Det anser vi stämma överens med Moss-
Kanters token-teori och med betoning på tillhörande frekvensstruktur, eftersom kvinnorna är i 
minoritet i ledningen och på så sätt blir både mer synliga och kontrollerade.

När det gäller delen som berör nätverkande framkommer det att våra respondenter faktiskt 
upplever en skillnad i hur män och kvinnor nätverkar och att detta nätverkande i  förlängningen 
påverkar möjlighet till makt och inflytande. Under intervjuerna bekräftades att män nätverkar 
med andra män genom gemensamma “manliga” intressen där kvinnorna inte har någon given 
plats. Detta kan vi till viss del koppla till Moss-Kanters token-teori som innebär att kvinnorna ses 
representera sitt kön och inte sin person eller ställning. Det bekräftar också att frekvensstrukturen 
har betydelse eftersom kvinnorna i flera fall är i minoritet vilket också leder till svårigheter att 
inkluderas i de manliga grupperingar som är i majoritet.
Detta resulterar i sin tur i en ojämn maktfördelning mellan kvinnor och män som bekräftar Moss-
Kanters maktstrukturer. Den ojämna maktfördelning som grundar sig på dessa frekvensstrukturer 
går därmed att koppla till kön.

Som tidigare nämnts uttrycker flertalet av respondenterna att det visst finns en jargong som är 
kopplad till kön men att de inte bryr sig om den, att de är vana, och att de till slut inte tänker på 
det. Detta tolkas som ytterligare ett exempel på den del av Moss-Kanters token-teori som menar 
att kvinnor accepterar ett visst beteende eftersom de så småningom blir “hemmablinda” och 
vänjer sig vid det. Detta kan slutligen resultera i att de själva omedvetet anammar ett manligt 
beteende. Moss-Kanter menar att detta är en strategi kvinnor använder för att inkludera sig själva 
i männens gruppering och undvika exkludering.

I studiens analys går också att urskilja att kvinnor upplever sig behöva prestera högre än män för 
att få gehör och inflytande, vilket antyder en form av könsmaktsordning. Respondenterna 
berättar att män i högre utsträckning än kvinnor, kan behålla sin position trots att de presterar 
sämre och bidrar med färre resultat. De berättar också att de upplever att de klarat sig och nått sin 
nuvarande position tack vare att de presterat och levererat, många gånger bättre än män. Detta är 
också ett tecken på att könsmaktsordningar finns i organisationerna. Här ses en koppling till både 
frekvensstrukturen som tidigare nämnts och möjlighetsstrukturen. Kvinnan är i minoritet och blir 
därför mer synlig. Det betyder också att hon blir mer granskad och kontrollerad vilket leder till 
att hon måste prestera bättre än sina manliga kollegor för att bli godkänd. Det påverkar 
möjlighetsstrukturen som visar att män och kvinnor inte verkar under samma förutsättningar och 
att de på så sätt inte har samma möjlighet till avancemang och inflytande i organisationen.
Slutligen visar resultatet av denna analys att eventuella könsmaktsordningar påverkar relationer 
mellan kvinnor och män inom organisationernas ledningsgrupper. Då könsmaktsordningarna 



påverkar relationerna kan de därmed tolkas påverka de kvinnliga HR-chefernas möjlighet till 
inflytande i enlighet med Foucaults maktteori, där makten opererar genom relationer. 

6. Avslutande diskussion
I detta avsnitt summeras studiens resultat och analys och relateras till studiens syfte och 
frågeställningar. Därefter sker en övergripande diskussion, i relation till metod, tidigare 
forskning samt teori. Avslutningsvis presenteras slutsatser och implikationer för framtida 
forskning och praktik.

1. Summering av resultat
Syftet med denna studie har varit att undersöka ifall en plats i ledningen anses vara en 
förutsättning för kvinnliga HR-chefers inflytande i organisationen. Studien har haft för avsikt att 
undersöka huruvida eventuella könsmaktsordningar i ledningen kan upplevas som hinder för 
HR-chefernas möjlighet till inflytande. HR-professionen har länge dominerats av kvinnor medan 
många ledningar än idag domineras av män. När HR tar plats i ledningen innebär det därmed 
oftast att en kvinnlig HR-chef tar plats i en ledningsgrupp där de flesta chefer utgörs av män. 
Studien har ämnat undersöka vad som sker när dessa kvinnor som förknippas med “kvinnlighet” 
och “mjuka” värden, har mött en ledningsgrupp som domineras av män och hur detta påverkat 
interaktionen dem emellan. Kunde det faktum att kvinnorna utgjorde en minoritet påverka deras 
möjligheter till inflytande?

Studiens resultat visar att en klar majoritet av respondenterna anser att en plats i ledningen är en 
förutsättning för HR:s inflytande i organisationen. Resultatet visar att ledningsplatsen blir viktig 
eftersom den underlättar för andra faktorer som tillsammans skapar inflytande. Dessa övriga 
faktorer är bland andra vikten av att lära känna verksamheten samt att skapa goda relationer och 
nätverk inom den. Att ha en direktör/VD som förstår vikten av och stöttar HR har även det visat 
sig viktigt. Därmed visar resultatet att en plats i ledningen inte enskild leder till inflytande i 
organisationen, men att den gör en avsevärd skillnad. Inflytandet visar sig därmed inte vara 
positionsbundet. Studiens resultat visar även att det finns gemensamma hinder för möjligheten 
till inflytande och respondenterna själva menar att de utgörs av en så kallad HR-omognad samt 
ekonomiska begränsningar inom organisationen.
Undersökningen av eventuella könsmaktsordningar har visat att en majoritet av studiens 
respondenter upplever genusskillnader i ledningen. Dessa skillnader har inneburit högre ställda 
arbetskrav på kvinnor än män, sämre möjligheter till nätverkande samt exkluderande jargonger. 
Detta tyder på att könsmaktsordningar av olika grad är förekommande i respondenternas 
ledningsgrupper och att dessa ordningar därmed utgör ett tredje hinder för möjligheten till 
inflytande.



2. Övergripande diskussion
Studiens resultat tyder på att inflytande och makt i respondenternas organisationer har en 
relationell karaktär. Resultatet visar att inflytandet på många sätt är bundet till och påverkas av 
relationer inom och utom ledningsgruppen. Makten verkar genom relationerna och utgörs 
samtidigt av förhållandena inom dem. På så vis blir makten operationell genom det relationella. 
Det relationella ger en makt som samtidigt är beroende av relationerna för att kunna verka, 
eftersom makten är operationell och inte platsbunden. Detta gör det även svårare att undersöka 
makten så som Foucault förklarar den. Den går inte att lokalisera eller mäta och det krävs en 
förståelse för organisationer i stort och relationerna inom dem. För att förstå detta fullt ut skulle 
det krävas en bredare analys där relationerna studeras från olika håll. Detta har blivit tydligt i 
analysarbetet då det var svårt att applicera Foucaults teori i mindre exempel. Först då en 
övergripande bild av respondenternas organisationer och arbete skapats kunde mönster kring 
inflytande urskiljas. 

Den del av studien som behandlar upplevda könsmaktsordningar visar även den hur makt och 
inflytande är relationellt, då den tyder på att flera av respondenterna upplevt att kollegor av 
manligt kön nätverkar på ett sätt som delvis kan exkludera dem i ledningsgrupperna. Detta i 
kombination med att studien även tyder på att HR-cheferna blir bemötta annorlunda för att de är 
kvinnor och att de granskas hårdare än män, visar att relationer och attityder män och kvinnor 
emellan påverkar arbetet inom både ledningsgrupp och organisation, vilket stärker bilden av 
makten som relationell.
Detta visar även Moss-Kanters tokenteori som innebär att kvinnor i mansdominerade grupper i 
första hand ses och bedöms utifrån sitt kön och inte utifrån den position eller funktion de har. 
Studien har även identifierat exempel på att Moss-Kanters frekvens-möjlighet-och 
maktstrukturer har påverkat vilket inflytande HR har i ledningen och i organisationen. Resultaten 
visar att de flesta av respondenterna utgör en minoritet kvinnor i ledningen vilket gör dem mer 
synliga och leder till en upplevelse av högre prestationskrav. Det betyder att de får kämpa mer 
för att nå samma möjligheter som övriga medlemmar i ledningen. Detta i sin tur försvårar 
möjligheten att uppnå makt och inflytande för HR i organisationen. Studiens respondenter har 
uttryckt att en så kallad HR-omognad utgör ett hinder för deras inflytande. Om denna HR-
omognad skulle ersättas av bred kunskap om HR-arbetets betydelse och fördelar hade eventuellt 
de kvinnliga HR-chefernas möjligheter i ledningen kunnat förbättras. Det skulle i så fall kunna 
påverka övriga chefer till att förstå vikten av de kvinnliga HR-chefernas närvaro och kompetens, 
vilket mycket troligt hade påverkat deras syn på dem som legitima chefer i ledningen. Samtidigt 
skulle kunskapen om HR:s betydelse också kunna påverka organisationerna till att i större 
utsträckning vilja investera i HR-arbetet. Den ekonomiska begränsningen hindrar utvecklingen 
av HR-arbetet, vilket försvårar möjligheterna till att bekräfta och visa dess betydelse för 
organisationen i övrigt. De hinder som denna studie har identifierat påverkar på så vis även 
varandra och kan ses som sammanhängande.



Förekomsten av Lindgrens första strategi som eventuell anpassningsteknik, skulle i praktiken 
kunna innebära att respondenterna inte vill inse att de rådande könsmaktsordningarna 
förekommer, vilket i sig utgör ett hinder för att överkomma dem.

Valet av kvalitativa intervjuer som metod för datainsamling har varit ett bra sätt att ta del av 
mycket information på kort tid. Däremot har det även inneburit en del svårigheter. Studiens 
intervjuguide har behandlat frågor kring upplevda könsmaktsordningar i ledning och 
organisation. Då dessa frågor ställts har en del respondenter till en början verkat relativt 
försiktiga med sina uttalanden, som av rädsla för att uttala sig negativt om sin nuvarande 
arbetsgivare. Detta gör det aktuellt att ifrågasätta huruvida studien har gått miste om ytterligare 
information och exempel som hade kunnat vara till nytta för det övergripande resultatet och 
huruvida svar kan ha justerats för att dämpa en möjligt negativ bild.
Under transkriberingsarbetet visade det sig även att respondenternas skiljde sig stort i förmåga 
att uttrycka sig verbalt. Då några var väldigt tydliga och effektiva i sitt språk kunde andra ha 
svårt att avsluta meningar och istället påbörja nya mitt i de som inte avslutats. Detta resulterade i 
att en hel del information gick förlorad eftersom de uttalanden inte lämpade sig i skrift. 
Informationen i dessa uttalanden blev förståelig under intervjuernas gång, men då citaten skulle 
användas i studiens analys upplevdes de som vaga och otydliga, vilket till viss del försämrade 
tyngden i analysen, då citaten föll bort. Detta har även resulterat i att vissa respondenter fått mer 
utrymme än andra, trots att de uttryckt liknande åsikter.  Det är viktigt att ha i åtanke att vad 
exempelvis en person beskriver med hjälp av starka termer och ord, hade kunnat upplevas och 
uttryckas mycket mildare av någon annan. Därför är det viktigt att återberätta den upplevelse 
som beskrivs och inte uttala sig om en rådande sanning.

Slutligen har den ursprungliga kodningen av intervjumaterialet till viss del försvårat 
analysarbetet. Kodningen utgick från kategorierna i intervjuguiden, för att på så vis använda 
samma sorts kategorisering och underlätta kodningsarbetet av intervjumaterialet. Denna 
kodningen ledde dock till att en del intervjumaterial som inte var relevant för studiens 
frågeställning kodades. Detta upptäcktes i arbetet med analysen, då det kodade materialet 
sorterats ut och skulle bearbetas. Slutligen resulterade detta i att kodningsarbetet fick göras om. 
Koder baserade på frågeställningarnas relevans valdes ut och användes i det fortsatta 
kodningsarbetet, vilket gav en betydlig förbättring för analysarbetet.

3. Slutsats
Studies resultat visar tydligt att respondenterna anser att en ledningsplats är en förutsättning för 
inflytande i organisationen. En klar majoritet av respondenterna har även uttryckt att deras 
arbetsuppgifter skulle försvåras utan den insyn och kunskap som ledningsarbetet ger dem. 
Däremot har det visat sig att inflytandet även är beroende av andra viktiga faktorer som även 
återfinns utanför ledningsgruppen. Denna studie visar att en plats i ledningsgruppen klart 
förbättrar respondenternas möjligheter till inflytande i organisationen, då den förenklar och 
effektiviserar HR-arbetet i organisationen generellt, men att det även finns andra viktiga faktorer.



Trots att respondenterna uttryckt sig vara nöjda med sitt inflytande i ledning har det  framkommit 
beskrivningar och exempel som tydligt tyder på att de alla i olika grad upplevt attityder och 
bemötande som kan tolkas som exempel på förekommande könsmaktsordningar. Flera av 
respondenterna har också visat sig vara väldigt medvetna om eventuella hinder och 
begränsningar de i egenskap av kvinna utsätts för i arbetslivet. Denna studie anses därmed tyda 
på att respondenternas kön påverkar deras inflytande i organisationen genom att de inte får 
samma utrymme och gehör som männen i ledningsgrupperna.

4. Implikationer för forskning och praktik
Studiens resultat är baserat på intervjuer med sex HR-chefer. De HR-chefer som visade sig vara 
mest medvetna om könsmaktsordningars påverkan på deras inflytande och roll visade sig även 
vara de som hade längst erfarenhet av HR-arbetet. Detta tyder på att dessa könsmaktsordningar 
skulle kunna vara ett generellt problem för HR i allmänhet. Det visade sig även finnas en ovilja 
till att benämna dessa problem som könsrelaterade. Att inte vilja uppmärksamma och tala om 
detta kan i sig utgöra ytterligare ett hinder för att kunna överkomma dessa könsmaktsordningar. 
Resultatet visar därmed att det finns ett behov av att uppmärksamma dessa problem för att så 
småningom kunna åtgärda dem. Ett första steg är förslagsvis att skapa en medvetenhet bland de 
som utbildar sig inom ämnet för att kunna ge förslag på verktyg eller strategier för att hantera 
och motverka dessa genusskillnader i praktiken. 

För att kunna fastställa att kön verkligen påverkar HR:s inflytande i ledningen vore det intressant 
att undersöka detta närmare. Detta kan förslagsvis ske genom att samma studie utförs på HR-
chefer av manligt kön, för att sedan jämföra deras upplevelser med våra kvinnliga respondenters.
Skulle resultatet visa att de manliga HR-cheferna upplever samma möjligheter till inflytande och 
makt i förhållande till de övriga manliga deltagarna i ledningsgruppen, skulle detta bekräfta att 
kön är avgörande för makt och inflytande. Det skulle även tyda på att kvinnor inte har samma 
status som männen. Skulle det däremot visa sig att även de manliga HR-cheferna upplever sig ha 
lägre legitimitet i ledningen, kan det tolkas som att självaste professionen HR är orsaken till detta 
och att problemet inte är könsrelaterat.

I  studien framkom också att flera respondenter upplevt att kvinnor försvårar varandras möjlighet 
till karriär. Detta får oss att ifrågasätta om det faktum att HR-professionen är kvinnodominerad 
kan påverka HR:s inflytande genom att kvinnor “bromsar” varandra och därmed även 
professionen. Hade kvinnor kunnat komma längre och åstadkomma mer om de skapade en mer 
positiv arbetsmiljö för varandra?
Några av studiens respondenter uppgav att det var svårare för en kvinna att nå framgång i en 
kvinnodominerad organisation än i en manlig. De menar att om en kvinna tar för sig och vill 
avancera kan det leda till att hon blir utesluten ur gruppen då hon ses som ett hot. Vikten av att 
tillhöra och ingå en grupp verkar också vara viktigare för kvinnor än för män enligt en av våra 
respondenter. Hon påstod att kvinnor hellre väljer gruppen och tillhörigheten den ger, än att 



riskera att hamna utanför den. Detta kunde enligt respondenten resultera i att man tackade nej till 
utbildning eller en högre tjänst.
Några av studiens respondenter uttryckte även att det var ensamt att vara kvinnlig chef och att 
man kunde hamna utanför den kvinnliga gruppen. De upplevde samtidigt att det inte var samma 
konkurrens mellan männen utan att de istället stöttade varandra till framgång.
Dessa påståenden gör det därför intressant att fortsätta vidare forskning kring hur kvinnor 
påverkar varandra på kvinnodominerade arbetsplatser, för att undersöka ifall de själva utgör ett 
hinder för sin utveckling och framgång.
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8. Bilagor

1. Intervjuguide

Respondentens bakgrund/erfarenhet samt arbetet i organisationen
- Vad har du för utbildning? När och var tog du den?
- Berätta kort om vad du arbetar med idag. Beskriv en typisk arbetsdag?
- Ingår du i styrelse/ledningsarbete?
- Hur hamnade du just på denna position?
 Hur länge har du jobbat med personalfrågor i allmänhet? Hur länge har du jobbat som HR-chef?

Vad tycker du är viktigast i ditt arbete med HR (på ledningsnivå om de ingår i denna)? (Varför är det 
viktigt? Be om exempel)
- När är det som roligast att arbeta med personalfrågor?
- När är det som jobbigast att arbeta med personalfrågor? 

HR-rollen generellt
- Vad krävs av en HR-person med ledningsansvar idag? 
- Ser du några skillnader i personalarbete i dag jämfört med när du började? I vilka avseenden?
- Vad anser du om hur man ser på HR-rollen generellt i denna organisation/företag? 
- Är personalfrågor viktigare idag skulle du säga? Varför?
- Skiljer sig HR-roller i ledningsarbetet från andra chefers roll?
Tycker du att andra personer i ledningsgruppen lyssnar på dig och i så fall vad tror du det beror på?
- Ser du någon skillnad i det man brukar kalla strategiskt HR-arbete och det mer operationella?

 HR:s relation till resten av organisationen
- Beskriv beslutsvägarna inom organisationens HR-avdelning? (Hur fungerar de? Fördelar/nackdelar?)
- Vilka fördelar ser du med organisationsstrukturen (kopplat till HR-funktionen)?
- Vilka nackdelar ser du med organisationsstrukturen (kopplat till HR-funktionen)?
- Vilken är din roll i beslutsprocesserna i ledningsgruppen?
- Vilken är din roll i beslutsprocesserna inom HR avdelningen?
- Vilka beslut i verksamheten vill du vara med och påverka? (Exempel!)
- Vilka beslutsprocesser är du involverad i?
- Finns det beslutsprocesser som du inte inkluderas i, trots att du anser att ditt arbete berörs?(Vad beror det 
på?)
- Hur tycker du att organiseringen av företagets/organisationens HR-funktion fungerar?
Styrkor? Svagheter? 
- Om du fick besluta hur HR arbetet skulle organiseras, hur skulle det då se ut?
(Varför då?)

- Upplever du att du har (organisatoriska) förutsättningar för att stödja cheferna?
(På vilket sätt? Ge ett exempel på en situation när du inte har haft det?)



- Hur påverkar HRs organisationsstruktur dina möjligheter att stödja avdelningscheferna?
- Hur ser andra chefer på HR-rollen?
- Ägnas personalfrågor tillräcklig tid och utrymme i ditt företag?
- Övriga i ledningen?
- Goda relationer?
- Vilka umgås/lunchar? Grupperingar? 

HR, chef och kvinna
- I vår förstudie framkom att kvinnan upplevde att hon behövde ha “mer på fötterna”, 110% koll innan 
hon sa eller gjorde något. Är det en vanligt förekommande känsla? Är det typiskt kvinnligt? 
- Har denna arbetsplatsen jämn könsfördelning eller finns övervikt åt något håll? Hur tror du att det 
påverkar din roll som chef?  
- Hur ser det ut på ledningsnivå?
 (HR-funktionen kvinnodominerad, ledning-mansdominerad..upplever du att ditt beteende/yrkesroll har 
förändrats av att arbeta med en mansdominerad grupp? I så fall, hur?)
- Hur går möten till! Vilka medverkar och på vilket sätt? Vem håller i mötet? Mötesordning/punkter, vilka 
frågor prioriteras?
- Vem diskuterar du helst dina förslag och åsikter med innan de läggs fram?
- Upplever du dig styrd, eller får du jobba med de frågor som du själv prioriterar?
Finns det HR-frågor som prioriteras mer/mindre.
- När får man mest respons/uppmärksamhet? När inte?
Ge exempel på……….

Är det något som du skulle vilja tillägga?
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