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i 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga projektledare upplever sin 

arbetssituation. För att ta reda på detta genomfördes en kvalitativ undersökning 

med semistrukturerade intervjuer. Urvalsmetoden i studien var målinriktat urval 

där 10 kvinnliga projektledare som arbetade inom olika branscher deltog. 

Materialet från intervjuerna analyserades genom en tematisk analys. Resultatet 

tyder på att projektledning som yrke uppskattas av kvinnor då det upplevs vara ett 

flexibelt yrke där de får möjlighet att själva påverka och bestämma över sitt egna 

arbete. Därtill tyder också resultatet på att kvinnor trivs bra och upplever sin 

arbetsmiljö som god i rollen som projektledare samt att den upplevs ha förändrats 

de senaste åren och att det inte nödvändigtvis är genus som påverkar hur man blir 

behandlad utan att det kan ha med rollen i sig att göra – vilket också skulle kunna 

ligga till grund för ämne till framtida forskning. 

 

Nyckelord: projektledning, genus, psykosocial arbetsmiljö, kvinnor. 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how female project managers 

experience their work situation. To explore this, a qualitative study was conducted 

with semi-structured interviews. The selection method in the study was targeted 

selection in which 10 female project managers who worked in different industries 

participated. The material from the interviews was analyzed by a thematic 

analysis. The result of the study suggests that project management as a profession 

is appreciated by women as it is perceived to be a flexible profession where they 

have the opportunity to influence and decide over their own work. In addition, the 

result also suggests that women thrive well and experience their working 

environment as good in the role as a project manager. Their work environment 

also seems to have changed in recent years and it is not necessary that gender 

influences how the females are treated, it might have to do with the role as a 

project manager itself - which could also be an interesting subject to study further 

in the future.  

 

Key words: project management, gender, psychosocial work environment, 

women. 
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1 Inledning 

1.1 Kvinnors kamp på arbetsmarknaden 

Den maktposition som mannen fortfarande har är ett resultat av en flerhundraårig 

tradition där vi utgår efter mannens villkor, spelregler samt tankesätt (Engström 

2005). I European Commission (2005) guide om jämställdhetsintegrering och i 

deras rapport om jämställdhet mellan män och kvinnor (2018) beskrivs också att 

kvinnor på något sätt vanligtvis styrs av män på sin arbetsplats. Därtill favoriseras 

fortfarande män på arbetsmarknaden medan kvinnor till stor del har det 

övergripande ansvaret över hemmet (European Commission 2005, 2018). Även 

fast organisationer ger kvinnor möjligheter i arbetslivet är normerna och reglerna i 

organisationerna vanligen baserade på mäns principer, vilket innebär att arbetet 

anses vara en central del i livet och att privatlivet ses som sekundärt (Kvande 

2007). Att kvinnor har övergripande ansvar för hemmet, i kombination med att de 

enligt Acker (1992) identifierar sig med hushållsliv och att ta hand om barnen, 

strider mot dessa principer som ofta finns i organisationer. Mycket har emellertid 

hänt på den svenska arbetsmarknaden sedan 1960-talet. Statistiska Centralbyrån 

(SCB) presenterade nämligen år 2011 statistik som visar på att kvinnors 

sysselsättningsgrad ökat med 20 procent mellan år 1961 och år 2010. Därtill har 

andelen kvinnliga chefer inom offentlig sektor ökat från 22 procent till 39 procent 

mellan år 1999 och år 2015 (Arbetsgivarverket 2016). Trots denna ökning är det 

fortfarande fler män än kvinnor i ledarskapspositioner (Kusterer 2014).  

Forskning som har undersökt kvinnor i mansdominerade yrken, kvinnor i 

minoritet på en arbetsplats, har konstaterat att kvinnor på grund av detta upplever 

sig mer synliga, men också att de anses vara mindre trovärdiga och att de inte tas 

på allvar (Cettner 2008). Därtill upplever sig kvinnor behöva prestera i dubbelt så 

hög utsträckning än män för att ha möjlighet att avancera i en organisation 

(Aronson et al. 2013; Cettner 2008). I tillägg till detta beskriver Rolston (2010) att 

kvinnor dessutom behövde bevisa sin skicklighet för att inte heller bli åsidosatta 

på arbetsplatsen. Däremot är det inte bara upplevda problem i mansdominerade 

yrken, utan stundtals är de att föredra på grund av att män är raka i sitt språk 

(Bergman 2003). Kvinnor tar emellertid också avstånd från andra kvinnor för att 
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undvika konflikter och intriger på arbetsplatsen (Bergman 2003) och arbetar hellre 

ensamma (Cettner 2008). 

1.2 Projekt och psykosocial arbetsmiljö 

I en rapport från Arbetsmiljöverket (2015) konstaterades att anmälda sjukdomar 

som berodde på organisatoriska och sociala faktorer ökade med 70 procent mellan 

år 2010 och år 2014. Därtill visade rapporten att kvinnor stod för 77 procent av 

alla anmälningar inom detta område samt att tjänstemän hade mer besvär av 

psykosociala påfrestningar i arbetet än kollektivanställda. Den psykosociala 

arbetsmiljön handlar om de psykiska och sociala faktorerna medarbetarna utsätts 

för på en arbetsplats. Några av dessa faktorer som forskare uppmärksammat är 

hälsa och välbefinnande, krav, kontroll, socialt stöd, samt konflikt mellan arbete 

och privatliv (se exempelvis Font et al. 2012; Pejtersen et al. 2010; Fredriksson et 

al. 2001; Kristensen 1995).  

Den negativa ökningen av dessa faktorer inom psykosocial arbetsmiljö som bidrar 

till psykisk ohälsa medför att Arbetsmiljöverkets föreskrift om Organisatorisk och 

social arbetsmiljö (AFS 2015:4) blir viktigare att beakta i arbetet med god 

arbetsmiljö inom samtliga arbetsgrupper. Inte minst för projektledare, vilka 

Aitken och Crawford (2007) menar står inför komplexa, krävande och stressiga 

arbetsmiljöer. Vidare beskriver de att projektledning växer både som yrke och 

som arbetsform eftersom det är ett gynnsamt sätt för att skapa och förändra i 

organisationer. Projektledarens arbete karaktäriseras ofta av överbelastning och 

intensiva aktiviteter som härrör från omfattningen av det ansvar denne har i 

kombination med begränsade resurser (Slevin & Pinto 1987). Därtill ska projekt 

ofta ske snabbt och dynamiskt, vilket innebär att projektledare konstant behöver 

anpassa sig till organisationen i kombination med att balansera de problem som 

uppstår i samband med schemaläggning och budget, tillfredsställa intressenternas 

behov samt den kvalité som förväntas (Pinto et al. 2014). Tidigare forskning inom 

ämnet tyder på att brist på kontroll i beslutsfattandet i allmänhet är relaterat till 

minskad effektivitet och prestation vilket kan leda till utbrändhet (Karasek 2008). 

Därtill finns konsekvent tidigare forskning att bristen av socialt stöd också kan 

leda till psykosociala besvär för projektledare (Maslach, et al. 2001). Flera 

forskare (se exempelvis Asquin et al. 2010 och Verma 1996) beskriver också att 
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projektledare upplever ökad nivå av stress som konsekvens av de krav, deadlines 

och utmaningar som finns under hela projektets livscykel.  

Forskning som relateras till stress och välbefinnande har visat att arbetsrelaterad 

stress påverkas av olika faktorer, som exempelvis höga krav, brist på socialt stöd, 

hög arbetsbelastning, tidspress, brist på resurser samt konflikt mellan arbete och 

privatliv (De Almeida Vicente et al. 2016; Wressle & Samuelsson 2014; Bech et 

al. 2005; Johnson et al. 2005). I tillägg till detta har tidigare forskning dessutom 

kommit fram till att individuella skillnader påverkar förmågan att motarbeta olika 

stressfaktorer. Exempelvis har Alpass et al. (2004) och Bartram et al. (2009) 

kommit fram till att kvinnor generellt påverkas mer negativt av stressfaktorer på 

en arbetsplats, vilket innebär att risken för hälsoproblem är större hos kvinnor.  

Andra faktorer som studerats inom den psykosociala arbetsmiljön är krav, kontroll 

och socialt stöd, vilka anses vara viktiga för att förebygga psykisk ohälsa 

(Karasek & Theorell 1990; Theorell 2012). Kraven kan vara av såväl kvantitativa, 

kvalitativa som av känslomässig art och ge uttryck genom mental 

arbetsbelastning, arbetstempo och tidspress, medan kontroll i arbetet syftar till den 

utsträckning individen kan påverka och besluta om sitt arbete (Karasek 1979). 

Därtill kan socialt stöd beskrivas fungera som en buffert mot höga krav och 

bristande kontroll (Johnsson & Hall 1988). Detta innebär att individen klarar av 

höga nivåer av krav på arbetsplatsen under förutsättning att denne upplever 

tillräckligt handlingsutrymme och socialt stöd av chefer och kollegor. Socialt stöd 

kan därmed fungera som en typ av buffert för att kunna hantera de krav som finns 

på arbetsplatsen (Johnson & Hall 1988). I motsats till detta, vid bristande socialt 

stöd och handlingsutrymme vid höga krav kan individen emellertid uppleva höga 

nivåer av stress (Karasek & Theorell 1990). Detta går också i linje med vad 

Karasek och Therorell (1990) kom fram till, att brist på sociala kontakter på 

arbetsplatsen försämrar hälsan hos individen. Härifrån kan också en koppling 

göras till den mer generella forsningen inom området, att människan anses vara en 

social varelse av sin natur och behöver den sociala kontakten (Persson 2016), och 

att brist på denna sociala kontakt ökar risken för individen att bli mer mottaglig 

för sjukdomar generellt sett (Cacioppo et al. 2003). Senare genomförda studier 

inom området har också utgått från ett genusperspektiv, där Grönlunds (2007) 

studie i en svensk arbetsmiljö kom fram till att kvinnor påverkades mer negativt 
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av låga nivåer av kontroll på arbetet än män. Detta på grund av att det utöver 

stress på arbetsplatsen också resulterade i höga nivåer av stress i hemmet. En 

anledning till detta menade Grönlund (2007) kunde bero på att låg nivå av 

kontroll påverkade konflikten mellan arbete och privatliv.   

Konflikt mellan arbete och privatliv är ännu en aspekt som kan påverka den 

psykosociala arbetsmiljön och arbetstagares upplevda arbetssituation. Vanligtvis 

uppstår konflikten mellan arbete och privatliv då det blir problematiskt att hantera 

de motstridiga kraven mellan tid och energi på såväl arbetsplatsen som i 

privatlivet (Ramadoss 2013) och att kombinera dessa krav har blivit en utmaning 

för många (Grönlund 2007; Hwang & Ramadoss 2017). Däremot blir det i dagens 

samhälle mer problematiskt att särskilja på arbete och privatliv då den ökade 

flexibiliteten gör att gränserna allt mer suddas ut (Vänje 2013). Detta medför 

emellertid att samhällets behov av ökad effektivitet och högre krav skapar hinder 

för återhämtning och vila efter arbetet, något som också påverkar individens 

välmående (Lundberg 2005).  

Emellertid har Costa et al. (2006) visat att dessa flexibla gränser också kan minska 

stress och ohälsa hos individen eftersom det leder till individens påverkan av 

förläggningen av sitt arbete. Detta kan däremot också skilja sig beroende på 

individ. Exempelvis har en studie av Hofäcker och Köning (2013) visat att 

flexibilitet i arbetet gjorde att konflikten mellan arbete och privatliv minskade på 

grund av att kvinnor tar till vara på flexibiliteten för att kunna balansera sitt ansvar 

i hemmet och sitt arbete. Detta innebär att flexibilitet också anses vara något 

positivt, vilket leder till att det inte är den ökade flexibiliteten som leder till 

ohälsa, utan snarare bristen av möjlighet till återhämtning, något som Lingard et 

al. (2010) kommit fram till är essentiellt för projektledare för att klara av att 

balansera kraven på arbetet och privatlivet. Utöver detta har Bowen et al. (2014) 

kommit fram till att denna konflikt är den starkaste faktorn för projektledare att 

uppleva höga nivåer av stress, något som också har visat sig bli mer påtagligt vid 

bristfälliga resurser. 

1.3 Kopplingen projekt, arbetsmiljö och genus 

Historiskt sett har projektledning primärt funnits inom yrken som ansågs vara mer 

mansdominerade, som exempelvis byggbranschen, gruvbranschen och inom 
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ingenjörsyrken. Då dessa yrken ofta bestod av män som arbetskraft blev det 

dessutom manliga karaktärsdrag som ansågs vara framgången till karriär 

(Henderson & Stackman 2010; Buckle & Thomas 2003). Då arbetsformen projekt 

har ökat i andra branscher har också könsperspektivet successivt börjat förändras 

(Pinto et al. 2015). Utifrån att både andelen kvinnor i arbetslivet ökat samt att 

andelen kvinnliga ledare ökat de senaste åren kan det dessutom antas att andelen 

kvinnliga projektledare också ökat. Tidigare finns forskning som täcker olika 

delar av psykosocial arbetsmiljö och projektledning (se exempelvis Pinto et al. 

2014; Asquin et. al. 2010; Aitken & Crawford 2007) där den psykosociala 

arbetsmiljön bland annat har studerats i miljöer bland både män och kvinnor. 

Forskare som Bowen et al. (2014) kommit fram till att det skulle behövas mer 

forsknings bland kvinnliga projektledare och deras psykosociala arbetsmiljö, dels 

på grund av att de upplever mer stress i arbetet men också eftersom kvinnorna 

upplever att de behöver visa sig duktiga. Således är den tidigare forskningen 

bristfällig där det finns en klar koppling mellan genus, psykosocial arbetsmiljö 

och kvinnor i projekt. I och med denna brist på forskning om kvinnor i projekt och 

deras psykosociala arbetsmiljö ifrån ett genusperspektiv i kombination med 

antagandet att andelen kvinnliga projektledare ökat är det således relevant att 

undersöka hur arbetssituationen ser ut för kvinnor som är verksamma som 

projektledare.  

Således var syftet med studien att undersöka kvinnliga projektledares 

arbetssituation.  

2 Metod 

Innevarande studie har varit empirisk och av kvalitativ art. En kvalitativ design är 

att föredra då fokus ligger på att försöka förstå individens sätt att agera, resonera 

och reagera samt urskilja, hitta och förstå dennes mönster i den sociala 

verkligenheten (Gubrium & Holstein 1997). I och med att studien handlar om att 

förstå och undersöka kvinnliga projektledares upplevelser samt utmaningar ansågs 

således kvalitativ metod att föredra. Enligt Bryman (2011) kännetecknas den 

kvalitativa metoden bland annat av generering av teori och individens tolkning av 

sin verklighet, vilket också kan beskrivas som ett induktivt synsätt för att samla in 

data. Det innebär att en datainsamling inledningsvis genomförs för att sedermera 
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kopplas och relateras till teoretiska grunder, vilket också överensstämmer med hur 

denna studiens angripits.  

2.1 Datainsamlingsmetod 

Studien utgjordes av semistrukturerade intervjuer. Frågorna i intervjuguiden (se 

bilaga 1) som användes vid samtliga intervjutillfällen var utformade på ett öppet 

förhållningssätt som gav respondenten utrymme att svara på frågan så utförligt 

som möjligt. Ändamålet med denna typ av intervju var att kunna gå djupt in i 

respondentens upplevelser och deras berättelser utan att begränsa och rikta dem 

allt för mycket (Bryman, 2011; Bryman et al. 2008).  

Intervjuerna genomfördes individuellt med varje individ och samtliga ägde rum på 

respondenternas arbetsplats, i mötesrum som de själva bokat. Samtliga intervjuer 

spelades in, vilket godkändes av respondenten, och tog mellan 26–43 minuter att 

genomföra. Under intervjun gjordes inga anteckningar, men efter varje intervju 

påbörjades transkriberingen omgående för att hålla respondents berättelse färsk i 

minnet och därmed själv kunna skriva en kort sammanfattning om de första 

reflektionerna och observationerna från intervjun. 

Intervjuguiden bestod av två olika alternativa frågebatterier där alternativ ett 

användes vi samtal som flöt på bra och alternativ två användes när intervjuaren 

behövde mer hjälpmedel för att få igång samtalet med respondenten. Frågorna i 

intervjuguiden handlade om projektledarens upplevda arbetssituation samt vilka 

utmaningar denne står inför. Inledningsvis ombads respondenten att berätta om 

sin arbetsroll och arbetsuppgifter i dagsläget för att sedermera övergå till hur en 

vanlig arbetsdag ser ut. Därefter ombads respondenten att berätta om situation där 

det varit fördel/nackdel av att vara kvinna i hennes arbetsroll samt vilka 

utmaningar hon upplever i sin arbetsroll. Samtliga frågor följdes med följdfrågor 

för att få respondenten att utveckla och ge exempel på det hon berättade om. 

Sammantaget bestod en intervju av en bakgrundsfråga, fyra huvudfrågor samt 

följdfrågor vid behov för att få respondenten att utveckla och berätta mer om. 

Intervjuguiden som användes testades genom pilotintervju vid två olika tillfällen 

samt korrigerades utifrån respondenternas reaktioner och eventuella missförstånd. 

Den första pilotintervjun genomfördes med en kvinna i näringslivet, vilket 

uppfattade att frågorna till en början automatiskt tolkades på ett negativt sätt. 
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Därav ändrades intervjuguiden något till att separat be respondenten beskriva först 

fördelar och sedan nackdelar. Denna intervjuguiden prövades därefter på en annan 

kvinna i näringslivet, och upplevdes fungera på ett bra sätt där respondenten 

utförligt svarade på frågorna samt upplevde att det var behagliga frågor att svara 

på.  

2.2 Deltagare 

Urvalsmetoden som användes i studien var målinriktat urval, vilket innebär att 

respondenterna var relevanta och överensstämde med det syfte eller den 

forskningsfråga som konstruerades (Bryman 2011). Detta innebär att kvinnliga 

projektledare valdes ut att deltaga i studien, vilket dessutom var 

inklusionskriterier vid val av respondenter. För att få tag på respondenter som 

överensstämde med inkusionskriterierna användes sociala forum så som LinkedIn 

samt det egna kontaktnätet. Därefter kontaktades potentiella respondenter via e-

mail och telefonsamtal. Initialt kontaktades 12 stycken potentiella deltagare för 

studien, varav 10 stycken svarade och tackade ja, medan 2 stycken inte svarade 

alls. Respondenterna varierade i åldrarna och var mellan cirka 25–65 år gamla och 

arbetade som projektledare inom olika branscher som exempelvis byggbranschen, 

turism och skolväsendet. Slutligen var det 10 stycken kvinnliga projektledare som 

deltog i studien samt ytterligare två intervjuer som användes som pilotintervjuer 

för att säkerställa kvalitén av intervjuguiden. För att minska bortfall skickades 

påminnelser ut dagen innan intervjun till respondenterna.  

2.3 Databearbetning 

För att bearbeta och analysera den insamlade data transkriberandes samtliga 

intervjuer för att sedermera användes tematisk analys. Den tematiska analysen 

utgick från vad respondenten faktiskt sa under intervju (Bryman 2011). För att 

analysera materialet användes ett systematiskt tillvägagångssätt som utformats av 

Braun och Clarke (2006). Efter att materialet transkriberats bearbetades det i flera 

steg för att förstå den faktiska innebörden av respondentens berättelse samt för att 

kunna urskilja teman. Initialt bearbetades data genom att läsa transkriberingarna 

flera gånger för att sedermera tolka och koda det respondenterna berättade. Först 

därefter kunde återkommande mönster, likheter samt skillnader identifieras. För 

att koda och tolka materialet användes markeringspennor för att markera utsagor 
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som var liknande för att sedan klippa ut dem och sorteras till gemensamma teman 

som kunde urskiljas. Vissa av dessa teman gick att urskilja genom ord medan 

andra gick att urskiljas genom att läsa mellan raderna och tolka det respondenten 

berättade.  

I tillägg till detta var det också nödvändigt att stundtals bearbeta om det 

transkriberade materialet för att få en mer sammanhängande text samt för att 

minimera risken att respondenten skulle bli igenkänd. Därtill genererade också 

materialet vissa enskilda koder från individerna. Dessa definierades inte som 

teman utan sorterades bort och finns inte med bland de slutgiltiga temana. De 

återstående temana sorterades in till huvud- och underteman, vilka sedermera låg 

till grund för analysen i studien. 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Följande del kommer beskriva studiens val och metoder för att säkerställa god 

forskningskvalitet, vilket kallas för validitet och reliabilitet. Dessa begrepp skiljer 

sig åt beroende på om studien är kvalitativ eller kvantitativ. Då denna studien är 

kvalitativ fokuserar forskningskvalitén på forskarens neutrala observationer 

(Bryman 2011).  

2.4.1 Intern reliabilitet 

Intern reliabilitet innebär att resultatet ska vara oberoende av vem det är som 

genomför intervjun (LeCompte & Goetz 1982). För att säkerställa detta var det 

essentiellt att intervjuaren inte hade någon tidigare insikt i respondentens arbete 

eller dess förhållanden på arbetsplatsen för att minska risken för subjektivitet och 

öka den objektiva förmågan hos intervjuaren. Således var respondenterna endast 

personer som intervjuaren inte hade någon tidigare relation till. För att öka 

objektiviteten menar Byrman (2011) att två personer bör medverka vid intervjun. 

Detta var emellertid inte möjligt då studien genomförs av en individ. För att 

säkerställa neutralitet i studien genomfördes en pilotundersökning, intervjuerna 

spelades in och transkriberades innan analys samt att en intervjuguide upprättades. 

2.4.2 Extern reliabilitet 

Något LeCompte och Goetz (1982) menar är en återkommande begränsning i 

kvalitativ forskning är den sociala miljön. Det är nämligen omöjligt att ”frysa” 

den sociala miljön då den ständigt förändras och förmodligen kommer se 
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annorlunda ut om bara några år. Det finns därmed skäl att anta att kvinnor 

accepteras mer och mer på arbetsplatser och att antalet kvinnliga ledare successivt 

kommer öka, vilket kan påverka den sociala miljön och därmed kvinnors 

upplevelse. Detta leder bland annat till att studiens resultat inte kommer kunna 

generaliseras mer än analytiskt (Yin 2007), och att studien endast kommer kunna 

ge en fingervisning över det studerade området, men inte generaliseras i stort. 

Däremot är pålitligheten god men avgränsas till den tid och rum som studien 

utspelar sig i.  

2.4.3 Validitet 

Eftersom kvalitativ forskning är näst intill omöjlig att repetera används ofta ordet 

tillförlitlighet eller trovärdighet istället för validitet. För att säkerställa att 

undersökningen kan repeteras så när som möjligt har metoden för undersökningen 

redovisats tydligt och beskriver studiens miljö och kontext. Tillförlitlighet innebär 

i detta sammanhang att den insamlade data är rimlig (Denscombe 2009). Detta 

gjorde att det var av särskild vikt att vid intervjuerna inte låta sin egna erfarenhet 

av ämnet påverka respondenternas uttalanden. För att minimera den risken 

genomfördes pilotintervjuer, där de respondenterna fick möjlighet att efteråt uttala 

sig om samtalsledarens agerande under intervjun. Däremot finns alltid risken vid 

intervjuer att deltagarnas subjektiva tolkning av frågorna påverkar svaren 

(Bryman 2011). För att minimera detta ställdes huvudfrågorna till respondenterna 

på samma sätt.  

2.5 Etiska överväganden 

De etiska principerna som framtagits av Vetenskapsrådet (2002) är 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. 

I föreliggande studie har dessa etiska principerna varit viktiga att ta hänsyn till. Då 

studien undersöker kvinnliga projektledares utmaningar förberedde jag mig innan 

intervjuerna på att känslig information, som exempelvis kränkningar eller andra 

brottsliga handlingar, skulle kunna framkomma. Om respondenten själv valt att 

berätta om något sådant hade ljudupptagaren stängts av och respondenten hade 

fått berätta klart. Därefter hade intervjuaren i sådant fall bytt ämne och inriktning 

på samtalet. Detta för att inte behöva ställas inför etiska dilemman i studien. I 

föreliggande studie framkom emellertid inga sådana fall, vilket gjorde att åtgärden 

inte behövdes vidtas. Samtliga respondenter fick information innan intervjun att 
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alla uppgifter som lämnas är konfidentiella och att de när som helst under 

intervjun har rätt att avbryta utan anledning. I samband med detta fick de också 

skriva på ett samtyckesavtal för att säkerställa att det mottagit informationen ovan 

samt att de är medvetna om att deras personuppgifter kommer hanteras i enlighet 

med gällande dataskyddslagstiftning. För att minimera risken att respondenternas 

verkliga identitet skulle bli identifierade av kollegor eller andra censurerades årtal, 

platser och namn i citat vid övergångsfasen mellan ljudinspelningen till 

transkriberingen. Således bedömdes risken att röja respondenternas identitet som 

minimal. 

3 Resultat 

Analysen av den insamlade data har genererat i fyra teman om hur respondenterna 

upplever sin arbetssituation. De fyra teman som identifierats är; Girl Power!, 

Spindeln i nätet, Jag väljer själv! och Vi bollar saker!. I samtliga fall bestod 

huvudtemana av flera aspekter har således delats in i två eller flera underteman för 

att på ett tydligare sätt belysa och beskriva resultatet av respondenternas 

berättelser. Tillsammans bildar dem en överblick över de berättelser och 

upplevelser som de kvinnliga projektledarna delat med sig av under 

datainsamlingen.  

3.1 Girl Power! 

Temat Girl Power! handlar om att kvinnorna kämpar med förminskningar och att 

bli tagna på allvar. Respondenterna som arbetade inom mansdominerade yrken 

upplevde arbetsplatsen som negativ och positiv att arbeta på då de både upplever 

sig särbehandlade, att de behöver kämpa extra hårt för att bevisa sig dugliga, men 

också att kommunikationen var rakare och tydligare. Därtill handlar temat om hur 

upplevelserna av förminskanden och hur de blir bemötta på sin arbetsplats 

påverkas beroende på ålder och erfarenhet. Bemötandet blir bättre och bättre av 

andra medarbetare ju äldre och ju mer erfarna de kvinnliga projektledarna blir och 

att det kan ha och göra med den trygghet de byggt upp genom åren. Utifrån detta 

har två olika aspekter av Girl Power! identifierats och tydliggjorts genom två 

underteman; Kamp för att bli tagen på allvar och Min erfarenhet och ålder 

påverkar. 
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3.1.1 Kamp för att bli tagen på allvar 

Flertalet av respondenterna beskriver episoder av att inte bli tagna på allvar på 

grund av att de var kvinnor. De beskriver att de ofta i början av sina karriärer fick 

andra motfrågor om sin kompetens och var tvungna att förklara sig på ett annat 

sätt mot vad deras manliga motsvarigheter behövde. Därtill upplevde de att de inte 

blev tagna på allvar och att de inte upplevde sig lika säkra som män att säga vad 

de tycker eller ta upp en idé på grund av att om de skulle göra bort sig så skulle de 

inte ha någon mer chans – till skillnad från männen. Det var därtill oftast i 

mansdominerade yrken som detta upplevdes till skillnad mot de 

kvinnodominerade yrkena där det inte uppfattades som något problem att vara ny 

på arbetsplatsen och få möjlighet att visa sin kunskap. En kvinna berättar 

exempelvis: 

”… jag började samtidigt som en annan kollega, en kille, och de tog 

honom på mer allvar än vad de gjorde med mig […] han fick en annan 

respons i sammanhang när han sa något än det jag fick […] jag vågade 

inte heller säga saker för det kunde ju vara fel och då kommer de ännu 

mindre tror på vad jag säger, för som kvinna kan man uppleva att man 

inte har samma möjlighet att göra bort sig för då tappar man förtroendet.” 

Att inte bli tagen på allvar var emellertid inte något de bara upplevde i samband 

med att de var nya på en arbetsplats, utan också i andra sammanhang där det 

främst var män som styrde. Vid dessa tillfällen beskrev respondenter att de ofta 

kunde ”pitcha” en idé till ett projekt som inte fick någon vidare spridning, och att 

någon annan av männen ett par dagar senare kunde återkomma och ta upp samma 

idé som om det vore hans egna och fick igenom den. Dessa tillfällen beskrevs som 

frustrerande av kvinnorna, samtidigt som de upplevde att det ändå var bra att det 

blev på det sättet som de från början tagit upp och att de många gånger lärt sig 

olika tekniker för att bli hörda. Därtill beskrevs detta förminskandet ofta starkare 

när kvinnorna rörde sig i miljöer som inte var deras starka sida.  

”…i mansdominerade tillfällen får man nog ha en viss teknik för att göra 

sin röst hörd och sen får man många gånger acceptera att man kanske har 

sagt en idé och sen när man kommer tillbaka till nästa möte då är det 

någon som säger den idén som om nu kom jag på den men så var det inte, 

men det får man ta och syftet är att få igenom frågan och då får man 

svälja mycket.” 
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I motsats till detta upplevde emellertid en del kvinnor att det var en fördel att 

arbeta i en mansdominerad bransch på grund av att män hade en rakare 

kommunikation och att när man väl visade att man kunde det man pratade om fick 

man mer respekt. Därtill beskriver vissa av respondenterna att det kan vara mer 

problematiskt att arbeta med kvinnor eftersom det ofta kan förekomma andra 

typer av dömande och att det blir som en tävling kvinna mot kvinna.  

” det största jag känner är kvinnliga projektledare mot varandra […] man 

måste hävda sig, det blir nästan en tuppfäktning.” 

3.1.2 Min erfarenhet och ålder påverkar 

Återkommande under intervjuerna med respondenterna var att de upplevde att 

deras bemötande som projektledare hade förändrats ju mer erfarenhet de fått och 

ju äldre de blivit. Att de genererat mer erfarenhet av yrket och inom den bransch 

de arbetade som projektledare i gjorde också att de kände sig mer bekväma i att 

säga ifrån om och när de blev behandlade på att negativt sätt på grund av sitt kön. 

Därtill beskrev de som att de hade mer kunskap och att de kunde säga ifrån utan 

risk för att framöver bli behandlade på ett annat sätt. Ett par respondenter 

tydliggjorde också att det skulle kunna handla om att de som projektledare också i 

vissa fall var beställare och kunder, vilket gjorde att de fick med sig mer respekt. 

Vissa beskrev också att deras erfarenhet och ålder också överlag avgjorde hur de 

blev behandlade. 

”…det är väl att man får mer erfarenheter och man tror ju kanske mer på 

vad man själv säger också, jag tror jag står på mig mer nu mot vad jag 

kanske gjorde förut.” 

”…ju mer erfarenhet jag får med mig och ju tryggare och säkrare jag blir 

i min roll så bidrar det till vilket mottagande man får och hur man blir 

behandlad.” 

Utöver detta menar flera av kvinnorna också att det håller på att ske en stor 

förändring på arbetsplatserna. Tidigare menar de att det har varit vanligare med 

äldre män som använde uttryck som ”lilla vännen” och vad en respondent kallar 

för ”klappa på huvudet-mentaliteten”. I dagsläget poängterar emellertid samtliga 

respondenter att de aldrig eller sällan upplever ett beteende som är förminskande 

på arbetsplatsen oavsett vilken bransch de arbetar inom. 
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3.2 Spindeln i nätet 

Temat Spindeln i nätet beskriver de kvinnliga projektledarnas upplevelser om att 

de är mer som samordnare i sina projekt och att det är viktigt att inget stannar hos 

dem eftersom det påverkar projektens fortgång. Eftersom de inte bara har möten 

som arbetsuppgifter, utan också annat kontorsarbete, upplevdes 

arbetsbelastningen som hög i perioder. För att hantera detta beskrev 

respondenterna att återhämtning och flexibilitet är viktig del för att klara av sitt 

yrke. Utöver detta var en del av berättelserna att det också upplevdes som 

påfrestande att inte ha kunskap om allt inom det yrkesverksamma området och att 

det påverkar dem att inte kunna svara på alla frågor och ta alla beslut själva på 

grund av bristande kompetens. Utifrån detta identifierades två underteman; Jag 

kan jobba hur mycket som helst och Jag vill kunna allt för att beskriva hur delarna 

i deras samordnade arbetsroll upplevdes. 

3.2.1 Jag kan jobba hur mycket som helst 

Flera respondenter beskriver att de upplever hög arbetsbelastning på sin 

arbetsplats och att det ibland är svårt att veta när man är färdig och vad som räcker 

för att arbetet ska vara tillräckligt bra. I tillägg till det beskriver flera kvinnor sig 

också som ”samordnare” och att deras ansvarsområde sträcker sig över ett sådant 

stort område och att det är viktigt att se till att inget fastnar hos dem för att 

minimera risken att någon annan i gruppen eller ledet inte kan arbeta med sitt. 

Därtill förklarar flera av respondenterna att mycket av tiden går åt till att sitta i 

möten, vilket påverkar deras egna arbetsuppgifter genom att de inte alltid upplever 

att de hinner med samtidigt som de har leveranstider att hålla sig till.  

”…för det är det största bekymret, att hinna jobba mellan mötena med det 

man ska. […] och mycket handlar om att se till att inget fastnar hos 

mig…” 

Som projektledare har de också ofta flera projekt igång samtidigt och flera 

respondenter beskriver att arbetsbelastningen periodvis ökar. En respondent 

beskriver att hon behöver känna av sina gränser och dra ner på något annat för att 

klara av sådana perioder och anger att det fungerar bra så länge de också får 

återhämtning och får balans med sin fritid. Andra respondenter anger att sin 

träning är essentiellt för att klara av stora mängder av arbete.  
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”… man får försöka och känna vart man har sina gränser och sen får man 

verkligen försöka skala av annat […] det går bra i perioder men sen 

måste det bli återhämtning […] jag försöker hålla det mer balanserat och 

få mer saker på fritiden.” 

Upprepade gånger beskriver också respondenter att de blir stressade när de inte 

hinner med allt i sina projekt och att de har en så stor arbetsmoral att de vill att det 

ska bli bra. Därtill upplevs också att de som kvinnor, främst yngre kvinnor, 

behöver arbeta mycket mer för att få samma uppskattning som sina manliga 

kollegor.  

”…man är ju driven och gör saker och sen måste man göra så på något 

sätt mycket mer för att få lika mycket cred som en man…” 

3.2.2 Jag vill kunna allt 

Respondenterna berättar att deras arbetsområden är breda och ofta går utanför 

deras expertis. Oftast beskrev respondenterna att de vill kunna allt inom området 

de arbetar och att allt vanligtvis går genom dem och att det uppstår frustration när 

de inte kan allt de vill. Samtidigt som de beskrev detta var de också medvetna om 

att det inte är rimligt att kunna allt och att det ofta räcker att veta vem de ska 

kontakta. Däremot menar flera att det också handlar om erfarenhet och att de med 

åren lär sig mer inom området och därmed får mer kunskap att svara på frågor 

själva. Citatet nedan från en respondent sammanfattar de andra respondenternas 

berättelser väl: 

”… man vill ju kunnat allt själv så är det ju men det är inte möjligt, man 

vill ju teoretiskt kunna allt men man förstår ju att det inte är möjligt men 

det är frustrerande att inte kunna allt. Det är ju en erfarenhetsfråga också, 

men jobbigt, jag vill väldigt gärna kunna allt om allt.” 

3.3 Jag väljer själv! 

Detta temat utgörs precis som tidigare teman av två underteman; Jag kan påverka 

mitt arbete och Jag arbetar vart jag vill. Dessa underteman har konstruerats 

utifrån respondenternas berättelser om hur de har stor frihet och valfrihet i sitt 

arbete. En del handlar om arbetsuppgifternas utformning och respondentens 

arbetssätt där de i rollen som projektledare har stor valfrihet i hur projektet ska 

bedrivas och när i form av tid på dygnet. Den andra delen som identifierades 



 15 

beskriver var kvinnorna kan bedriva sitt arbete och att de kan vara flexibla genom 

att arbeta hemma eller vid behov på andra platser för att få ihop vardagen, arbeta 

undan samt för att hantera stress i arbetet. Således handlar temat övergripande om 

den frihet de kvinnliga projektledarna upplever i sitt arbete avseende 

arbetsuppgifter, tid och plats.  

3.3.1 Jag kan påverka mitt arbete 

Majoriteten av de kvinnliga projektledarna som deltagit i studien anger att de har 

stor valfrihet i sitt arbete. De uppger att de har stor valfrihet i hur deras arbete ska 

gå till och att de har möjlighet att arbeta fram sitt egna arbetssätt. Därtill får 

respondenter vara med och utforma sitt arbetssätt och sätta sin egna prägel på det. 

Vidare beskriver respondenter att de kan lägga upp sitt arbete på ett sådant sätt att 

det passar dem och att de kan anpassa hur mycket de åtar sig. 

” … jag får ju driva projektet och utveckla det själv och det är ju ingen 

annan som säger till mig heller vad som ska göras utan jag styr ju det 

själv.” 

Några av respondenterna angav också att de kan anpassa sitt arbetssätt genom att 

arbeta helger eller kväller och vara ledig ibland på vardagar. Dessutom berättade 

ett par respondenter att de hade möjligheten att arbeta intensivt under en period 

för att sedan kunna vara ledig en längre period. Något som också framkom från 

majoriteten av de kvinnliga projektledarna var att de upplevde frihet under ansvar. 

”Jag gillar att känna mig fri och jobba hellre 12 timmar en dag och en dag 

ledigt eller hur man nu väljer…” 

3.3.2 Jag arbetar var jag vill 

Utöver att ha möjlighet att påverka sitt arbete beskriver också flertalet 

respondenter att de kan påverka var de utför sina arbetsuppgifter. De kan sitta på 

sin arbetsplats, men de kan också sitta hemma och arbeta om det skulle passa dem 

bättre vissa dagar. Som tidigare klargjort ovan, berättar respondenter att de arbetar 

mycket, sitter i möten stora delar av tiden och att det påverkar deras andra 

arbetsuppgifter. För att klara av båda delar väljer många av kvinnorna därför att 

sitta hemma eller på andra platser för att utföra sina arbetsuppgifter och att kunna 

göra det utan att bli störda av andra saker som sker på arbetsplatsen. Att sätta sig 
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hemma beskrivs som en strategi för att bibehålla fokus och att klara av sitt arbete 

utan att bli för stressad. 

” Jag har fördelen att jag kan jobba hemifrån om jag skulle behöva, och 

det är ju också väldig frihet att själv kunna välja vart jag vill jobba.” 

”…om jag ska få något gjort måste jag sitta i ugn och ro så då har jag 

möjlighet att sitta hemma och jobba, och det gör att jag stänger av allt 

annat för att behålla fokus.” 

Dessutom beskriver respondenter flexibilitet i sitt i arbete och att de vissa dagar 

kan välja att åka hem tidigare utan att någon protesterar över det. Däremot 

poängterar vissa också att det är viktigt att låta sina kollegor veta detta för att de 

inte ska bli oroliga för vart dem befinner sig. Vidare beskriver de en flexibilitet 

som gör att de kan gå hem tidigare och då börja tidigare en annan dag för att jobba 

ikapp den tiden, alternativt att de sitter hemma senare på kvällen en stund. 

”Vissa dagar kanske jag vill åka hem tidigare, det kan jag göra. Ingen 

säger, nej nu ska du stanna, utan då kanske jag kommer tidigare på 

morgonen. […] Vi har väldigt fritt jobb, plus att jag kan lika gärna arbeta 

hemma som här för jag kommer åt alla system hemifrån.” 

Andra respondenter har också möjlighet att sitta på andra platser att arbeta, som 

exempelvis på den platsen där själva projektet genomförs. De menar att det gör att 

de befinner sig närmre de som arbetar i verksamheten och att de arbetar mer ostört 

än om de hade befunnit sig på sin vanliga arbetsplats.  

3.4 Vi bollar saker! 

Det sista temat, Vi bollar saker! handlar om respondentens berättelser om 

stöttning av kollegor och av sina chefer. De beskriver att det är uppskattat att ha 

andra kollegor och sakkunniga i sin närhet för att kunna diskutera olika frågor och 

funderingar som uppkom i projekten. Eftersom yrkesrollen stundtals upplevdes 

som ensam av respondenterna beskrevs det som ännu viktigare för dem att ha 

andra i sin närhet och känna tillhörighet till gruppen. En annan aspekt som 

uppkom var uppbackning av sin chef där stöttning och viss bekräftelse var 

betydelsefullt för att känna mening i sitt arbete och där motsatsen – brist på 

stöttning av sin chef – upplevdes som negativt och som för en respondent legat till 
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grund för sjukskrivning. Utifrån detta delades temat in i två underteman; Vi stöttar 

varandra och Chefernas uppbackning.  

3.4.1 Vi stöttar varandra 

Majoriteten av respondenterna i studien tog upp vikten av att ha andra runt 

omkring sig för att ha möjlighet att prata och diskutera arbetsrelaterade frågor. 

Respondenterna beskriver att det är skönt att veta att de har uppbackning av 

kollegor och att de ställer upp för varandra om det skulle vara något eller om de 

skulle behöva hjälp i någon fråga. I tillägg till det berättar dem att de hjälper 

varandra vid behov och att de stöttar varandra.  

” Kollegor betyder väldigt mycket, man kan få stöttning och hjälp.” 

Utöver det upprepar respondenterna hur viktigt det är att ta hjälp av varandra och 

att vara sammansvetsade för att ha ett bollplank att arbeta mot. Respondenter 

berättade också att de har förtroende för varandra i sitt arbete och att de varken 

upplever ifrågasättande eller ifrågasätter sina kollegor. I tillägg till det berättar 

också många av respondenterat att deras arbete kan vara ensamt och att kollegor 

därför betyder mycket och att avdelningsmöten har hjälpt dem att känna mer 

tillhörighet till gruppen. Genom dessa möten får de möjlighet att få hjälp och råd 

av varandra och de kan arbeta på gemensamma arbetsuppgifter. Dessutom anger 

respondenter att det är enklare att bolla idéer och diskutera problem i projekten 

med sina närmsta kollegor eftersom dem ofta också är insatta i projektet. 

” På de avdelningsmöten vi har är vi närmare och det är lättare att gå till 

varandra än vad det var innan så det har tillfört mycket.” 

3.4.2 Chefernas uppbackning 

Utöver att respondenterna berättade om hur viktigt det var med kollegor runt om 

kring sig så berättade också merparten om sina chefer och hur de antingen fanns 

där för dem som stöd, eller att de inte fanns där för dem. Majoriteten av 

respondenterna pratade positivt om sina chefer och att de får hjälp vid behov och 

att dem har förtroende från sin chef och kan lyfta problem eller be om råd i olika 

frågor.  

”Det har varit skönt att få stöttning från chef […] som har hjälp till för att 

man inte ska drunkna så de har hjälpt till att bygga lite stege så att man 

också kan se stegning hur man ska gå och hur vi ska gå tillväga.” 
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Utöver detta förklaras också att det stundtals kan vara svårt att själv konkretisera 

vad för nytt de faktiskt gjort på arbetsplatsen eftersom det ofta är små 

arbetsuppgifter som är svåra att ta på och som inte alltid blir konkreta under tiden 

för projektet utan som syns när det är färdigställt. Vid dessa tillfället beskriver 

respondenter att deras chef betyder mycket och att denna hjälper till att 

konkretisera vad hon faktiskt gjort och vad resultaten blir. En respondent berättar 

exempelvis: 

”…där har vi en jättebra chef för tillfället som är duktig på att 

konkretisera så att vi får sådana avslut ibland, kanske inte på allt men det 

kan bli ibland att det här har jag faktiskt gjort, och det är lite skönt.” 

Ovan nämnda upplevelser från respondenter handlar om att de upplever att de har 

en chef som finns där och stöttar dem, men det finns en skillnad mellan hur detta 

upplevs mellan de tio respondenterna. En av respondenterna upplevde nämligen 

att varken projektet gått enligt planerna eller att hon haft resurser i projektet för att 

klara av att driva det ensam. Respondenten upplevde att hennes chef valt att inte 

lyssna på henne och hjälpa till utan istället valt en sämre väg utan att ta hänsyn till 

projektledarens resonemang. Se utdrag ur hennes berättelse nedan: 

”Jag har sagt att dessa utmaningarna finns och jag se att vi kan lösa det på 

två sätt, på det ena kommer vi nå projektmålen eller så kan vi revidera 

projektmålen så att det blir bra ändå […] och då har de sagt, aha du 

tänker så, nej men det blir bra, du behöver inte göra något vi är nöjda 

med sakerna som redan gjorts. […] De har inte lyssnat och då har jag haft 

ganska regelbundna samtal och sagt att detta funkar mindre bra och det 

de funkar mindre bra har man sagt att projektet är ju bara en tid och sedan 

inte brytt sig så mycket om det.” 

Samma respondent berättar också: 

”Jag skulle nog ha önskat att kunna få de resurser som borde funnits där, 

det är en del, men också bra stöd från de chefer som funnits runt 

omkring.” 

Dessa citat och denna berättelse skiljer sig helt mot de andra kvinnliga 

projektledarnas, inte bara avseende hjälp och stöttning från sin chef, utan hon 

berättar också om att hon inte haft möjlighet att påverka sitt arbete och få den 

hjälp i projektet som har behövts samt att detta lett till att hon blivit sjukskriven 
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under en period. De andra projektledarna har till skillnad mot detta berättat om 

arbetsplatser de trivs på och där de får den hjälp de behöver från både kollegor 

och chefer samt att de har stor valfrihet att bestämma själva i sina projekt och 

lägga upp dem så som det passar dem.  

Nedan återfinns studiens teman med underteman i en tabell med syfte att 

sammanfatta resultatet samt för att underlätta och skapa en överblick inför 

kommande diskussionsavsnitt. 

Tabell 1 

Studiens teman och underteman. 

Tema Undertema 

Girl Power! 
Kamp för att bli tagen på allvar 

Min erfarenhet och ålder påverkar 

Spindeln i nätet 
Jag kan jobba hur mycket som helst 

Jag vill kunna allt 

Jag väljer själv! 
Jag kan påverka mitt arbete 

Jag kan arbeta var jag vill 

Vi bollar saker! 
Vi stöttar varandra 

Chefernas uppbackning 

 

4 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur arbetssituationen upplevdes för kvinnliga 

projektledare. Studien var av kvalitativ art och för att besvara på frågorna 

genomfördes semistrukturerade intervjuer med tio kvinnliga projektledare. 

Materialet som samlades in i studien analyserades tematiskt och utgjordes av fyra 

teman; Girl Power!, Spindeln i nätet, Jag väljer själv! och Vi bollar saker!. I detta 

avsnitt kommer diskussioner föras utifrån resultatet från varje tema. Föreliggande 

studies resultat indikerade på att kvinnor uppskattar den frihet de upplever i sitt 

arbete och att socialt stöd på arbetsplatsen är viktigt för deras trivsel. Därtill tyder 

resultatet på att det inte är genus som påverkar hur en kvinnlig projektledare blir 

behandlad utan att det snarare är rollen i sig som avgör. 
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4.1 Genus och rollen som projektledare 

Det första temat, Girl Power!, visade att de kvinnliga projektledarna upplevde att 

de vid yngre ålder och som nya i yrket på mansdominerade arbetsplatser upplevde 

viss förminskning. Detta skedde i form av ifrågasättande av kompetens och 

genom kommentarer som till exempel ”lilla vännen”, ett bemötande som 

respondenterna beskriver som frustrerande. Denna typen av psykisk mobbing går i 

linje med vad Ortega et al. (2008) beskriver kan ske i branscher som antingen är 

mans- eller kvinnodominerad och forskare som Janoff-Bulman (1992) menar att 

detta kan leda till allvarlig psykisk ohälsa hos medarbetare. Under analysen av det 

insamlade materialet framkom också att flera respondenter upplevde att de inte 

alltid blev tagna på allvar av framförallt manliga kollegor, något som också 

Cettner (2008) rapporterar om i sin studie.  

Samtliga respondenter beskrev däremot att både förminskningar och att bli tagen 

på allvar minskade med såväl erfarenhet som ålder, vilket skulle kunna förklaras 

med att äldre och mer erfarna medarbetare struntar i sådant beteende och att de 

låter det rinna av dem på ett annat sätt. Den erfarenhet och kompetens de 

utvecklat under sina yrkesverksamma år skulle kunna påverka detta och leda till 

att de äldre medarbetarna förlitar sig mer på sin kunskap i ämnet och att det inte 

spelar någon roll vad andra tycker och säger. Samtidigt kan det vara så att andra 

medarbetare har mer respekt för dem på grund av att de just har god kompetens 

och erfarenhet, och således måhända att förminskanden omedvetet utelämnas. 

Därtill visade resultatet från temat Girl Power! att det var tydligt att kvinnorna 

överlag upplevde att sådant beteende har förändrats på arbetsplatserna under de 

senaste åren och de poängterade att de trivdes bra i sin roll. Detta skulle således 

kunna förklaras genom den ökade andelen kvinnor på såväl arbetsplatser överlag 

(SCB 2011) som på ledande positioner (Arbetsgivarverket 2016), något som tyder 

på att kvinnliga projektledares upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön är 

positiv. 

Emellertid är det viktigt att inte förbise det faktum att det inte bara är problem 

med psykisk mobbning i form av verbala uttryck och kroppsspråk i 

mansdominerade yrken. Flera respondenter uttryckte nämligen att det kunde vara 

svårare att samarbeta med andra kvinnor i sina projektgrupper och andra kvinnliga 

projektledare på grund av prestige och ”tuppfight”. En bakomliggande orsak kan 
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vara att man som kvinna vill visa vad man kan och vad man går för, och att det på 

så sätt kan bli en typ utav kamp kvinnor emellan för att det är viktigt att vara bäst. 

Då detta uttrycktes tydligast av de kvinnor som arbetade inom mansdominerade 

yrken kan det tyda på att man som kvinna i en sådan miljö upplever ett behov av 

att behöva arbeta hårdare än sina medarbetare för samma uppskattning och 

utvecklingsmöjligheter (Aronsson et al. 2013; Cettner 2008). Detta har medfört att 

respondenterna stundtals undviker att arbeta med andra kvinnor för att undvika 

risken för det Bergman (2003) kallar för intriger och konflikter.  

Sammantaget beskriver flera av kvinnorna att de trivs bra på sin arbetsplats och 

att de blir behandlade på ett värdigt sätt, men att detta inte behöver bero på genus 

utan att det kan ha att göra med deras roll och vad den medför. Detta var tydligt i 

de sammanhang då branschen var mer mansdominerad. Därtill har projektledare 

vanligtvis en viss typ av makt över resurser, fördelandet av resurser och kan vara 

beställare av projekt och att sådan typ av makt skulle innebära att både de interna 

och externa samarbetspartnerna vill hålla sig väl med denne för att inte påverka 

projektet negativt. Projektledare har dessutom vanligtvis inte något 

personalansvar och är därför inte någons chef. Det innebär att rollen som 

projektledare är mer neutral personalpolitiskt och att medarbetarna inte ser 

personen i rollen som en överordnad, men att den makt de besitter ändå skapar en 

viss respekt. I tillägg till det ingår inte projektledarna i en tydlig hierarki på 

arbetsplatsen och utgör därmed inget hot för andras karriärer. Resultatet tyder 

således på att det inte nödvändigtvis är genus som avgör hur de blir bemötta av 

andra utan snarare vilken roll de har och vad de gör i den.  

4.2 Återhämtning och flexibilitet i yrket som projektledare 

I studiens andra tema, Spindeln i nätet, framkom att de kvinnliga projektledarna 

kunde arbeta hur mycket som helst och att det kunde vara svårt att som 

samordnare av flera projekt samtidigt hinna med sina arbetsuppgifter mellan alla 

möten. Därtill fungerade dem som en flaskhals - hinner dem inte med sitt arbete 

kommer ingen annan vidare. Denna arbetsbelastning och dessa krav som 

kvinnorna beskrev i sitt arbete som projektledare kan leda till höga nivåer av 

stress (Verma 1996; Asquin et al. 2010), något som kvinnor vanligtvis påverkas 

mer av på arbetsplatser som följd av höga stressorer (Alpass et al. 2004; Bartram 

et al. 2009; Bowen et al. 2014). För att minimera risken för detta krävs enligt De 
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Almedia Vicente et al. (2016) flexibilitet och möjlighet till återhämtning för att 

inte riskera att drabbas av arbetsrelaterade sjukdomar. Således kan resultatet från 

de två temana Spindeln i nätet och Jag väljer själv! kopplas samman eftersom de 

tillsammans förklarar arbetssituationen hos de kvinnliga projektledarna.  

I yrket som kvinnlig projektledare upplevdes stundtals ensamhet på grund av att 

de ofta arbeta ensamma, utan kollegor på arbetsplatsen samt att de ofta var 

ansvariga för arbetsuppgifter som andra var beroende av att de blev genomförda. 

Detta gjorde att det upplevdes svårt att delegera arbetsuppgifter till andra 

projektmedlemmar i kombination med att det som kvinna stundtals kunde vara 

svårt att be om hjälp. Emellertid beskriver flera respondenter att de hanterar denna 

utmaning som projektledare genom att arbeta hemma och genom träning. De 

beskriver en flexibilitet i arbetet genom att de har valfriheten att bestämma över 

sitt egna arbete, sina arbetstider och arbetsplats, vilket bland annat är faktorer som 

påverkar den upplevda arbetsrelaterade stressen (Bech et al. 2005; De Almeida 

Vicente et al. 2016; Johnson et al. 2005).  

Detta tyder på, att samtidigt som projektledaryrket blivit vanligare, har också 

organisationer blivit bättre på att ta hänsyn till att återhämtning och flexibilitet är 

viktigt i projektsammanhang. Därtill kan det betyda att kvinnliga projektledare 

blivit duktiga på att ta tillvara på dessa flexibla gränser som Costa et al. (2006) 

beskriver påverkar dem positivt och att denna flexibiliteten leder till att de bättre 

kan balansera sitt ansvar på såväl arbetet som i hemmet (Hofäcker & Köning 

2013). De tar också tillvara på den återhämtning de får genom träning för att 

hjälpa till att klara av de ständigt föränderliga krav som Pinto et al. (2014) 

beskriver att projektledare ställs inför i sin arbetsroll. Således innebär det att ett 

sådant flexibelt arbete som de upplevs ha i rollen som projektledare fungerar för 

kvinnor i och med de olika förväntningarna som finns i både rollen som 

projektledare och i den rollen kvinnan fortfarande har i hemmet och att de kan 

hantera dessa genom den frihet de har i upplägget av sitt arbete.  

4.3 Vikten av stöd i yrket som projektledare 

Genom resultat från temat Spindeln i nätet framkom också att det var det jobbigt 

för de kvinnliga projektledarna att uppleva att de inte besatt all kunskap i ämnena 

de arbetade inom, vilket kan tolkas som upplevd brist på kontroll över sitt arbete i 
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viss mån. Däremot upplevde flera av kvinnorna att de alltid hade någon att 

rådfråga och få hjälp av vid bristande kunskap, och att de kunde be om hjälp utan 

att påverkas allt för mycket. Detta skulle kunna förklaras med hjälp av den buffert 

av socialt stöd som Johnson och Hall (1988) beskrev minskade risken för 

arbetsrelaterad stress. Således blir resultatet från det sista temat Vi bollar saker! 

av intresse då det förklarar hur stöd på arbetsplatsen för projektledarna överlag 

visade sig vara vitalt för trivseln. Framförallt visade sig stöd från sina kollegor 

vara väsentligt just på grund av att projektledning stundtals ansågs vara ett ensamt 

arbete, men de uppmärksammade också stödet från sina chefers som 

betydelsefullt för att inte bli överarbetade. Detta stöd från arbetsplatsen i 

kombination med friheten som projektledare skulle kunna förklara varför 

kvinnorna klarar av de höga kraven i form av arbetsbelastning och tidspress, något 

som också kan ligga till grund för det som framstår vara god hälsa hos de 

kvinnliga projektledarna.  

I motsats till detta urskildes olikheter mellan en projektledare och de övriga i 

studien i form av brist på stöd från chefer i kombination med att hon inte fick 

möjlighet att påverka sitt arbete samt upplevelsen av hög belastning i arbetet på 

grund av dåliga resurser. Denna projektledaren var dessutom den enda som 

pratade om misstrivsamhet och sjukskrivning till följd av ovan nämnda problem, 

och det har tidigare blivit känt att dessa problem för projektledare leder till 

minskad effektivitet och till slut utbrändhet (Karasek 2008; Maslach et al. 2001). 

Detta tyder således på att de är essentiellt för kvinnliga projektledare att i sin 

yrkesroll uppleva att de både kan påverka sitt arbete samt att de får det stöd som 

behövs för att klara av sin arbetsroll och för att trivas och må bra. Däremot går det 

att fundera över om det verkligen är genus som spelar någon roll eller om det 

beror på vilken chef som finns över projektledaren. Även fast projektledaren har 

ansvar och kontroll över sitt projekt och tar väl hand om det så finns det ändå ofta 

någon över denne som kan påverka. Detta kan leda till att den upplevda 

arbetsmiljön i stora drag påverkas på olika sätt beroende på hur man blir 

behandlad av sin chef. Därtill går det också diskutera om detta är generellt för 

kvinnor eller om även detta har med rollen som projektledare att göra.  
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4.4 Avslutande sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att studien besvarade studiens syfte att 

undersöka hur kvinnliga projektledare upplever sin arbetssituation. Genom att 

analysera resultatet konstaterades att kvinnliga projektledare upplever sig 

accepterade och uppskattade som projektledare och att yrket som projektledare 

blivit mer jämställt där kvinnor upplever sig lika värda. I tillägg till denna 

utveckling blir det också tydligt att resultatet i form av frihet över att bestämma 

över sitt egna arbete i from av tid och rum uppskattas av kvinnliga projektledare. 

På detta sätt kan de balansera deras ansvar på arbetet och det ansvar som såväl 

Acker (1992) samt Hofäcker och Köning (2013) beskriver fortfarande ligger i 

kvinnors ansvarsområde – hemmet. Utöver det visar sig stöd vara betydelsefullt 

som kvinnlig projektledare, vilket däremot går att ponera är viktigt oavsett yrke då 

bristen på stöd försämrar hälsan (Karasek & Theorell 1990). Därtill var också 

kollegor konsekvent betydelsefulla och kan förklaras med hjälp av att människan 

behöver social kontakt (Person 2016) för att inte riskera att få sjukdomar överlag 

(Cacioppo et al. 2003). I föreliggande studie visade resultatet på tvetydighet i det 

sammanhang då vissa av kvinnorna beskrev att de upplevde sig bli förminskade 

och kopplade det till kön och ålder, medan andra beskrev att deras roll som 

projektledare och stundtals också beställare av projekt förmodligen gjorde att 

andra – framförallt män – behandlade dem som vem som helst. Detta skulle kunna 

indikera att det inte är genus som avgör hur en kvinnlig projektledare blir 

behandlad utan snarare att rollen i sig medför viss respekt och ett gott bemötande. 

Detta smått tvetydiga resultat skulle kunna ligga till grund för framtida forskning 

om huruvida det är genus som påverkar bemötandet som projektledare eller om 

det faktiskt är rollen i sig som har betydelse.  

Slutligen kan denna analytiska generalisering tyda på att projektledning som yrke 

kan vara framtiden för kvinnor och skulle kunna vara en förklaring till varför 

kvinnor i rollen som projektledare upplevs bli vanligare på arbetsplatser generellt. 

4.5 Studiens begränsningar och framtida forskning 

Författaren till studien är själv kvinna och var troligtvis både innan, under och 

efter intervjuerna omedvetet bias genom att ha en förståelse för de ämnen som 

både kom upp till ytan och som eventuellt hade kunnat tänkas komma upp till 

ytan. I detta fall upplevdes dock denna eventuella bias som gynnsam då det 
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möjligen påverkade förtroendet positivt mellan intervjuaren och respondenterna 

genom att respondenterna vågade öppna upp sig mer och prata om de utmaningar 

som faktiskt finns, något som hade kunnat vara svårare om det hade varit en man 

som försökte undersöka samma ämne. Nackdelen med detta skulle emellertid 

kunna vara att vissa frågor och svar togs för givet och omedvetet utelämnades av 

både intervjuare och respondent (Hodkinson 2005). På grund av detta försökte 

intervjuaren distansera sig och upprätthålla en neutral position (Chavez 2008; 

Brannick & Coghlan 2007). 

I och med att studien undersöker ämnen som kan upplevas av både män och 

kvinnor är det därmed viktigt att också ta i beaktning att resultatet i studien inte 

behöver vara helt kopplat till hur enbart kvinnor upplever sin arbetssituation, utan 

skulle också kunna ge en indikation på hur det är att vara projektledare överlag. 

För att ta reda på om det är specifika skillnader mellan hur kvinnor och män 

upplever sin arbetssituation som projektledare behövs således vidare studier 

genomföras.  

Respondenterna som deltog i studien arbetade inom både privat och offentlig 

sektor, där nio av tio slumpartat arbetade inom den offentliga sektorn. Det skulle 

vara av intresse för framtida forskning att undersöka och jämföra skillnader 

mellan kvinnliga projektledare i offentlig och privat sektor för att ta reda på om 

det skiljer sig att vara kvinna i de olika sektorerna och för att kunna dra mer 

generella slutsatser om denna analytiska generalisering från föreliggande studie 

påverkats av att stor majoritet arbetade i offentlig sektor. Slutligen varierade 

åldersspannet och erfarenheten hos respondenterna, vilket gör att det hade varit 

intressant att utveckla studien genom att enbart inkludera kvinnor som är nya i 

yrket och arbetat som projektledare i mindre än ett år. Detta för att ta reda på hur 

arbetssituationen upplevs då man är både ny och kvinna i arbetsrollen. 
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6 Bilagor 

Intervjuguide 
 

1. Bakgrundsfråga: 
 

- Kan du berätta om dig själv i din arbetsroll och vad det är du arbetar med? 
 

2. Huvudfrågor alternativ 1: 
 

- Berätta, hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet? 
 

- Hur är det att vara kvinna i denna organisationen?  
 

- Har du upplevt situationer när du känt att blivit som det blev på grund av att du är 
kvinna?  
 

o Kan du ge ett exempel på när det varit positivt/negativt att vara kvinna i din 
roll? 

 
- Berätta, finns det några utmaningar med att vara kvinna och projektledare här? 

 
-  Vad skulle du önska var annorlunda?

 
 

3. Huvudfrågor alternativ 2: 
 

- Berätta, hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet? 
 

- Kan du tänka på en specifik situation där det var fördel för dig att vara kvinna?  
 

o Tänker du på någon? Kan du berätta om just den situationen?  
o Hur kändes det då?  
o Hur påverkar det dig?  

 
- Kan du tänka på ett specifikt tillfälle där du upplevt att du haft nackdel av att vara 

kvinna? 
 

o Tänker du på någon? Kan du berätta om just den situationen? 
o Hur kändes det? 
o Hur påverkar det dig? 
o Varför tror du att det blev så? 

 
-  Berätta, finns det några utmaningar med att vara kvinna och projektledare här? 

 
-  Vad skulle du önska var annorlunda?
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4. Exempel på följdfrågor: 
 

- Kan du utveckla det lite…? 
- Det du berättar nu, är det återkommande i fler projekt? 
- Hur menar du? 
- Kan du ge ett exempel? 
- Vad hände då? 
- Hur kändes det? 
- Varför tror du att det blev/blir så? 
- Hur påverkar det dig?  
- När du säger … hur menar du då?  
- Vad skedde? 

 


