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Titel  
Kan man som kvinna attraheras av villkoren i en mansdominerad organisation?  
– en intervjustudie: fem kvinnor i ledande position om att verka och göra karriär i en tekniktung koncern 
 
Title  
Can the conditions in a male dominated organization attract women? - An interview study with five women in leading positions 
 
Författare  
Hanna Ulmfelt och Katrin Jonsson 
 

 

Sammanfattning  
 
Denna uppsats bottnar i att ett företag inom en teknikintensiv bransch önskar bli en mer attraktiv arbetsgivare för kvinnor i sin strävan efter att få 
en jämnare könsfördelning i organisationen i allmänhet men på chefspositioner i synnerhet. Företaget som tagit initiativ till denna studie är ett 
större svenskt högteknologiskt tillverkningsföretag vars koncern sträcker sig över stora delar av världen och består av totalt 17 affärsenheter.  

Syftet med uppsatsen är att söka förståelse för hur en grupp kvinnliga medarbetare i ledande positioner i organisationen utifrån sitt eget perspektiv 
upplever sin karriär i en mansdominerad organisation, samt hur de ser på organisationens förutsättningar att bli en mer attraktiv arbetsgivare för 
kvinnor.  

Syftet leder oss som forskare in på två till synes skilda forskningsfält: genusteoretisk forskning och företagsorienterad forskning som behandlar 
företags attraktivitet. Med denna uppsats ämnar vi således dels bidra till den typen av forskning som uppmärksammar kvinnors förutsättningar i 
arbetslivet och även koppla samman det till forskning som behandlar organisationers attraktivitet. 

För att uppnå syftet med denna uppsats har vi utfört en kvalitativ studie där data samlats in genom intervjuer med fem kvinnor i ledande position i 
organisationen. Materialet har sedan bearbetats genom att teori och empiri tolkats i skenet av varandra, för att slutligen leda fram till en rad olika 
slutsatser.  

Undersökningen visar det genusteoretiska områdets komplexitet genom att både belysa aspekter gällande förhållanden i organisationens struktur 
samt individuella förhållningssätt. Vidare speglas komplexiteten genom att även visa på de sociala relationernas betydelse både inom och utanför 
organisationen. Resultatet visar på varierande upplevelser av att som kvinna behöva anpassa sig till en mansdominerad miljö. Vidare speglas 
upplevelser av möten med könsstereotypa uppfattningar och variationer i hur kvinnorna väljer att hantera dessa. Det lyfts fram att synlighet för 
sin kompetens är avgörande för att göra karriär, men att den synlighet som skapas på grund av att man tillhör det underrepresenterade könet, och 
därmed får medverka i riktade insatser för kvinnors karriärutveckling kan ha en negativ inverkan. Vidare framträder skilda uppfattningar gällande 
osynliga barriärer som hindrar kvinnor från att inta ledande och betydande positioner. I ett vidare socialt perspektiv anses mentorskap, nätverk 
samt hemsituationen ha inverkan på möjligheterna att utvecklas i karriären. Vidare anses en grundläggande orsak till underrepresentationen av 
kvinnor i organisationen bero på att män dominerar i antal på tekniska utbildningar, samt att organisationens image grundar sig i en historik inom 
den militära industrin. Åtgärder för att attrahera kvinnor generellt samt kvinnliga chefer framkommer beröra förändring av företagets image, 
marknadsföring, annonsering, förmåner samt en ökad medvetenhet och ett systematiskt tillvägagångssätt i rekryteringssituationen. 
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Sammanfattning  
Denna uppsats bottnar i att ett företag inom en teknikintensiv bransch önskar få 
en jämnare könsfördelning i organisationen i allmänhet men på chefspositioner i 
synnerhet. Företaget som tagit initiativ till denna studie är ett större svenskt 
högteknologiskt tillverkningsföretag vars koncern sträcker sig över stora delar 
av världen och består av totalt 17 affärsenheter.  Den aktuella organisationen 
står således inför ett mångdubbelt problem som speglar en struktur i samhället 
där kvinnor är underrepresenterade dels inom tekniktunga organisationer och 
dels på högre positioner. Denna struktur kvarstår trots att det under de senaste 
decennierna har skett stora förändringar på den svenska arbetsmarknaden 
gällande mäns och kvinnors roll och villkor i arbetslivet. Den företeelse där 
kvinnor inte på samma villkor som män ges tillgång till att utvecklas i karriären, 
kan i den hårdnande konkurrensen om den bästa kompetensen ha en negativ 
inverkan på företagets överlevnad och konkurrenskraft. Med detta som bakgrund 
är det således för företag idag en aktuell utmaning att aktivt arbeta för att skapa 
en hållbar arbetsmiljö där individer oavsett kön ges samma möjligheter att trivas 
och utvecklas, vilket i längden även kan anses leda till att organisationen ökar 
sina möjligheter att stärka sin position som en attraktiv arbetsgivare gentemot 
befintliga och potentiella medarbetare.  Ovanstående diskussion leder oss som 
forskare in på två till synes skilda forskningsfält: genusteoretisk forskning samt 
företagsorienterad forskning som behandlar företags attraktivitet. Med denna 
uppsats ämnar vi således dels bidra till den typen av forskning som 
uppmärksammar kvinnors förutsättningar i arbetslivet och även koppla samman 
det till forskning som behandlar organisationers attraktivitet.  

Syftet med uppsatsen är att söka förståelse för hur en grupp kvinnliga 
medarbetare i ledande positioner i organisationen utifrån sitt eget perspektiv 
upplever sin karriär i en mansdominerad organisation, samt hur de ser på 
organisationens förutsättningar att bli en mer attraktiv arbetsgivare för kvinnor.   

För att uppnå syftet med denna uppsats har vi utfört en kvalitativ studie där data 
samlats in genom intervjuer med fem kvinnor i ledande position i 
organisationen. Vårt material har sedan bearbetats genom att teori och empiri 
tolkats i skenet av varandra, för att slutligen leda fram till en rad olika slutsatser.  

Undersökningen visar det genusteoretiska områdets komplexitet genom att både 
belysa aspekter gällande förhållanden i organisationens struktur samt 
individuella förhållningssätt. Vidare speglas komplexiteten genom att även visa 
på de sociala relationernas betydelse både inom och utanför organisationen. 
Resultatet visar på varierande upplevelser av att som kvinna behöva anpassa sig 
till en mansdominerad miljö. Vidare speglas upplevelser av möten med 
könsstereotypa uppfattningar och variationer i hur kvinnorna väljer att hantera 
dessa. Det lyfts fram att synlighet för sin kompetens är avgörande för att göra 
karriär, men att den synlighet som skapas på grund av att man tillhör det 



  

underrepresenterade könet, och därmed får medverka i riktade insatser för 
kvinnors karriärutveckling kan ha en negativ inverkan. Vidare framträder skilda 
uppfattningar gällande osynliga barriärer som hindrar kvinnor från att inta 
ledande och betydande positioner. I ett vidare socialt perspektiv anses 
mentorskap, nätverk samt hemsituationen ha inverkan på möjligheterna att 
utvecklas i karriären. Vidare anses en grundläggande orsak till 
underrepresentationen av kvinnor i organisationen bero på att män dominerar i 
antal på tekniska utbildningar, samt att organisationens image grundar sig i en 
historik inom den militära industrin. Åtgärder för att attrahera kvinnor generellt 
samt kvinnliga chefer framkommer beröra förändring av företagets image, 
marknadsföring, annonsering, förmåner samt en ökad medvetenhet och ett 
systematiskt tillvägagångssätt i rekryteringssituationen. 
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I denna del presenteras bakgrunden till 
uppsatsen som sedan mynnar ut i vårt syfte 
och preciserade frågeställningar. I kapitel 
två framställs det teoretiska ramverk som 
omsluter denna uppsats för att sedan i kapitel 
tre övergå till en presentation av 
undersökningens metodologiska utgångs-
punkter och genomförande.  
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1 INLEDNING OCH SYFTE 
I denna uppsats presenteras en kvalitativ intervjustudie med fem kvinnliga 
medarbetare i en teknikinriktad organisation. I uppsatsen avser vi belysa hur 
dessa kvinnor upplever de villkor som de möter i en mansdominerad 
organisation och hur de ser på organisationens förutsättningar att göra 
organisationen mer attraktiv för kvinnor. Utifrån studiens fokus har vi 
identifierat en brygga mellan etablerad genusforskning och ett 
företagsorienterat forskningsfält som behandlar företags attraktivitet, genom att 
utforska jämställdhetsarbete som en resurs för att skapa mer attraktiva 
organisationer för kvinnor. Uppsatsens övergripande tematik gäller just denna 
spänning mellan kvinnors upplevda villkor i och för yrkeskarriären samt 
modeller för hur företag kan förbättra dessa villkor för att därigenom också 
stärka företagets attraktionskraft. Inledningsvis vill vi ge en perspektivgivande 
bakgrund som förankrar studien inom ramen för dessa olika men relaterade 
forskningsområden, vilket sedan mynnar ut i mer preciserade frågeställningar.   

1.1 Problembakgrund  
Denna uppsats bottnar i att ett företag inom en teknikintensiv bransch önskar få 
en jämnare könsfördelning i organisationen i allmänhet men på chefspositioner i 
synnerhet. Företaget som tagit initiativ till denna studie är ett större svenskt 
högteknologiskt tillverkningsföretag vars koncern sträcker sig över stora delar 
av världen och består av totalt 17 affärsenheter.  Företaget förser regeringen, 
myndigheter och företag över hela världen med produkter, tjänster och lösningar 
för både militärt försvar och civil säkerhet. Organisationen har med 
utgångspunkt i bland annat företagets mångfaldspolicy tagit initiativet till en 
satsning på att öka antalet kvinnor på chefspositioner inom de svenska 
affärsenheterna. Målet med satsningen är att öka antalet kvinnliga chefer till 30 
procent till år 2015 där företagets definition av chef avser person med 
lönesättande befogenhet. Valet av procentsats har sin bakgrund i vad företaget 
anser är realistiskt att uppnå, då 16 procent av chefspositionerna inom de 
svenska enheterna i dagsläget besitts av kvinnor. Organisationen brottas med 
frågan hur man ska kunna attrahera fler kvinnliga medarbetare och chefer till 
företaget och strävar efter att ytterligare stärka sin attraktivitet som arbetsgivare 
både för framtida potentiella kvinnliga medarbetare men även för de som redan 
finns i företaget. Som ett led i detta önskar de ta reda på hur befintliga kvinnliga 
medarbetare i ledande positioner upplever de villkor de möter i en 
mansdominerad organisation, samt kvinnornas syn på hur företaget kan arbeta 
och förändras för att stärka sin attraktionskraft som arbetsgivare för kvinnor.  

Den aktuella organisationen står således inför ett mångdubbelt problem som 
speglar en struktur i samhället där kvinnor är underrepresenterade dels inom 
tekniktunga organisationer och dels på högre positioner. Denna struktur kvarstår 
trots att det under de senaste decennierna har skett stora förändringar på den 
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svenska arbetsmarknaden gällande mäns och kvinnors roll och villkor i 
arbetslivet. Skillnader mellan könen gällande utbildningsnivå har utjämnats och 
även de formella hindren för val av yrke har försvunnit, men fortfarande präglas 
arbetsmarknaden av en stark könsuppdelning både vertikalt och horisontellt. 
Kvinnor och män befinner sig i olika branscher och yrken och tydligt är att de 
högre organisatoriska nivåerna främst domineras av män. (Avotie 1998, SOU 
2007:108). Jämställdhet i arbetslivet har varit en aktuell fråga under de senaste 
åren, och debatterats flitigt i media samt på politisk nivå.  Trots detta har frågan 
i praktiken hamnat långt ner på organisationers prioriteringslista till förmån för 
de mer akuta och synliga problemen i verksamheterna. Idag lyfts dock de 
ekonomiska fördelarna med jämställdhetsarbete fram, vilket kan vara en 
förklaring till en ökning av aktiviteter för att lyckas omsätta retorik till praktik. I 
denna debatt menar man att jämställdhet och ökad mångfald är nödvändigt för 
att maximera kreativitet, kompetens och vinst i företagen och dessutom för att 
kunna locka till sig och behålla den bästa arbetskraften i den hårdnande 
konkurrensen (URL 1; URL 2; URL 3).  Jämställdhetsarbete kan vidare ses som 
ett sätt att marknadsföra företaget som en attraktiv organisation och 
arbetsgivare. Dels gentemot etiskt medvetna investerare, aktieägare och kunder 
men också gentemot framtida och befintliga medarbetare. Organisatoriska 
program, riktlinjer och satsningar för förbättrad jämställdhet kan för företag 
bidra till att skapa eller upprätthålla goodwill och legitimitet (SOU 1997: 135).  
Att vara ett jämställt företag är således något som eftersträvas både av etiska och 
demokratiska skäl, men i bakgrunden finns tankar om att det antas ge företaget 
ökad konkurrenskraft och vinst.  

I enlighet med ovanstående tankar framförs vidare ofta argumentet att kvinnor är 
en outnyttjad kompetensresurs som inte får tillträde till vissa yrken och 
positioner i arbetslivet på samma villkor som män. Att ge kvinnor lika villkor i 
arbetslivet skulle därför enligt detta resonemang innebära att kompetensbasen 
skulle utökas, vilket skulle öka möjligheterna att få rätt person och kompetens 
på rätt plats. Detta torde således vara en allt viktigare strävan i det som vi kallar 
för kunskapssamhället, där de mänskliga resurserna är avgörande för 
organisationens produktivitet. Den ökande konkurrensen om den mest 
kompetenta personalen kan vidare få konsekvenser för företagen på så vis att 
organisationer som missgynnar kvinnor riskerar att tappa kvinnor med potential 
då de väljer att söka sig vidare till andra företag med bättre 
utvecklingsmöjligheter (Renstig, 2005). I den hårdnande konkurrensen om den 
bästa kompetensen ter det sig självklart att denna företeelse är negativ för 
företagets överlevnad och konkurrenskraft. Med detta som bakgrund är det 
således för företag idag en aktuell utmaning att aktivt arbeta för att skapa en 
hållbar arbetsmiljö där individer oavsett kön ges samma möjligheter att trivas 
och utvecklas, vilket i längden även kan anses leda till att organisationen ökar 
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sina möjligheter att stärka sin position som en attraktiv arbetsgivare gentemot 
befintliga och potentiella medarbetare.  

Ovanstående diskussion leder oss som forskare in på två till synes skilda 
forskningsfält: genusteoretisk forskning och företagsorienterad forskning som 
behandlar företags attraktivitet. Med denna uppsats ämnar vi således dels bidra 
till den typen av forskning som uppmärksammar kvinnors förutsättningar i 
arbetslivet och även koppla samman det till forskning som behandlar 
organisationers attraktivitet. Denna koppling är, om inte unik, så åtminstone 
ovanlig och kan således möjliggöra ett nytillskott av kunskap om hur företag kan 
arbeta för att framstå som mer attraktiva genom att aktivt arbeta med 
genusfrågor. Vi hoppas vidare att uppsatsen kommer att kunna användas som ett 
verktyg i den aktuella organisationens arbete med att stärka sin attraktivitet som 
arbetsgivare för kvinnor och därmed vara en hjälp i att uppnå det ovan nämnda 
uppsatta målet med att öka andelen kvinnliga chefer i organisationen till år 
2015.  

För att skapa en bredare förståelse för de forskningsfält i vilka denna studie tar 
sitt avstamp ifrån, följer nedan en kort introduktion till respektive område: 
genusforskning ur ett kvinnligt karriärperspektiv samt ett företagsorienterat 
perspektiv med attraktivitet i fokus.   

1.2 Kvinnors villkor i arbetslivet: ett genusteoretiskt perspektiv 
Vår studie knyter an till det genusteoretiska området genom att fokusera på de 
villkor som möter kvinnor i en mansdominerad organisation. Denna typ av 
forskning har sina bakomliggande perspektiv i ett vidare genusteoretiskt fält och 
inledningsvis ges därför en generell forskningsöverblick över genusteori och 
dess framväxt för att sedan växla fokus till forskning som kan kopplas till 
kvinnors karriärer och yrkesliv.   

Genus i begynnelsen 
Genus som forskningsområde växte fram ur den så kallade kvinnorörelsen och 
hade därmed också inledningsvis en stark anknytning till den kvinnopolitiska 
debatten. Den kallades då kvinnoforskning och utfördes också i huvudsak av 
kvinnliga forskare. Man strävade då efter att dekonstruera historien genom att 
belysa och kritisera hur kvinnan blivit osynliggjord och marginaliserad inom 
vetenskapen och historiskt. En följd av detta var avsaknaden av en uppsättning 
begrepp och tolkningar och i kvinnoforskningens nästa skede började man 
utveckla en alternativ tolkningsram. (Wahl, 1992) En vidareutveckling av 
forskningsområdet skedde genom att uppmärksamheten riktades mot och 
problematiserade begreppet kön.  För att fördjupa förståelsen av vilken 
betydelse kön faktiskt har och inte minst vilken betydelse den sociala kontexten 
har, började begreppet genus att användas under 1970-talet (Angervall, 2005). 
Detta innebar att man började se kön började inte bara som biologiskt utan också 
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socialt och kulturellt skapade beteendemönster (Ivarsson, 2001). Detta synsätt, 
som tar sin utgångspunkt i Joan Ackers teori om ”doing gender”, färgar i stor 
utsträckning genusforskningen idag och innebär att kön ses som något som 
ständigt skapas och återskapas i interaktion med andra människor och i olika 
situationer. Det är enligt detta synsätt därför varken möjligt eller intressant att 
tala om vad kvinnor och män är, utan vilka förväntningar och föreställningar 
som existerar om kvinnligt och manligt och hur kvinnor och män handlar utifrån 
dessa föreställningar. ( Wahl, 1992; Angervall, 2005; Avotie, 1998). I samband 
med detta började även problematiseringen  gällande kön som en grundläggande 
strukturerande faktor i samhället. Yvonne Hirdman (1988) för in begreppet 
genusordning där hon talar om att det i samhället existerar två logiker där 
maktaspekten finns inbyggd; isärhållandet av de båda könen samt mannen som 
norm. Detta genussystem ansågs användbart och har fortfarande 
genomslagskraft när det gäller att ur ett genusperspektiv förstå hur samhället 
organiseras, exempelvis ur arbetsmarknads-, ekonomiskt- och socialt perspektiv.  

Vidare är det utifrån denna undersökningens kontext adekvat att rikta blicken 
mot den typ av genusforskning som sätter organisationer under luppen. Det finns 
i dagsläget en mängd forskning och teorier som fokuserar på organisationer ur 
ett könsperspektiv samt de villkor som möter kvinnor i arbetslivet och karriären. 
Den internationella forskningen om organisation och kön kan dateras till andra 
hälften av 1980-talet och även den svenska forskningen om organisation och 
kön tog ordentlig fart under detta årtionde (Angervall, 2005). Redan 1983 kom 
Ulla Ressner och Ewy Gunnarsson med forskningsrapporten ”Från hierarki till 
kvinnokollektiv”. Idag är forskningen om kön och organisation ett etablerat 
vetenskapsområde och denna forskning har gett kunskap om hur kön på olika 
sätt har betydelse i organisationer. Forskningen om organisation och kön utgörs 
av ett tvärvetenskapligt fält som spänner över ett flertal områden; management, 
psykologi, sociologi, ekonomi och arbetsvetenskap för att nämna några. 

Kvinnors karriärutveckling i fokus   
Feministiska forskare kritiserade forskningen som behandlar organisationer och 
menade att den under lång tid har varit könsneutral. Detsamma gäller även 
forskning om chefer, ledarskap och karriär.  Precis som inom den 
organisationsteoretiska forskningen har det visat sig att kön spelar roll även i 
chefskapet och i ledarskapet samt vägen dit, och att vår syn på dessa områden 
präglas av att det är mannen som länge har dominerat på dessa positioner.   

Det var dock först på 70-talet som kvinnors karriärutveckling kom i verkligt 
fokus för forskningen. En stor del av forskningen om kön och ledarskap har 
amerikanskt ursprung, men i Sverige finns det dock också en god empiri om 
ledarskap och kön (Alvesson & Billing, 1999). Anna Wahls (1992) 
doktorsavhandling om könsstrukturer i organisationer kan sägas vara en av de 
första organisationsstudierna med ett könsteoretiskt perspektiv och handlar om 
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kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling. Som vidare 
exempel kan nämnas Pia Hööks (2001) avhandling ”Stridspiloter i vida kjolar”, 
Charlotte Holgerssons (2003) avhandling ”Rekrytering av företagsledare” samt 
Anita Göranssons bok ”Kvinnor, män och karriärer: visioner och verklighet i 
näringslivet” som kom ut 2004. Flertalet statliga utredningar har också gjorts, 
exempelvis kan nämnas ”Kön, makt och statistik” från 2007 samt 
”Mansdominans i förändring” från 2003. Den sistnämnda mynnade bland annat 
ut i förslaget om kvotering av kvinnor till högre positioner i näringslivet, ett 
förslag som blivit livligt omdebatterat (Angervall, 2005).  

De teorier som växt fram inom området kan inordnas i två kategorier, där den 
första fokuserar på individen, medan den andra fokuserar på strukturen eller 
situationen i organisationen och samhället (Wahl 1992). Traditionell teori om 
karriärer och karriärutveckling grundar sig i stort på studier av och om män. 
Wahl (1992) menar att det har existerat och fortfarande existerar undertoner av 
att problemet med hinder för att göra karriär är kvinnans och att anpassning till 
rådande villkor är lösningen. Detta är något som kan återspeglas i den mängd 
guideböcker för kvinnor i karriären som existerar där kvinnor uppmanas lära sig 
att hantera ”spelets regler”, det vill säga männens regler (se t ex Scheele, 1996). 
Detta individperspektiv har dock alltmer fått lämna utrymme för en mer 
strukturell syn på de villkor och stereotypa förväntningar som möter såväl 
kvinnor som män i arbetslivet. Några studier inom området rörande kvinnor och 
karriär kan vara särskilt intressanta att belysa. Kvande och Rasmussen (1993) 
har i sin studie av kvinnliga civilingenjörers karriärer, slagit hål på den 
existerande myten om att kvinnor inte är intresserade av karriär och 
ledningsansvar. Däremot visade studien att kvinnorna hade en del synpunkter på 
hur de ville att ett chefsjobb skulle se ut. Kvinnorna såg strikta hierarkier som 
mindre attraktivt och ville hellre arbeta som chefer i en nätverksliknande 
organisation. I en annan studie av Hertzberg (1989) ger kvinnorna ofta 
individuella förklaringar istället för strukturella till sin egen yrkessituation, men 
studiens resultat visar på tydliga strukturella mönster. Vidare är det när man 
talar om kvinnors karriärsituation nästintill omöjligt att undvika diskussionen 
om kvinnans traditionella roll som huvudansvarig för hem och familj. Flera 
studier påvisar att kvinnans karriär påverkas negativt av familjesituationen och 
att konflikter mellan arbete och privatliv gör att kvinnor ofta prioriterar karriären 
lägre än familjen. (Wahl,1992; Frankenhauser & Strömberg, 1989).  

Sammanfattningsvis kan sägas att forskningen kring kvinnor och karriär har 
flera infallsvinklar och fokuserar på både strukturella och individuella faktorer 
och förklaringar till de villkor som kvinnor möter i organisationer. Vidare visar 
en översikt över tidigare forskning en komplexitet som gör det problematiskt att 
skilja på individ, - organisation och samhällsnivå, då dessa utgör ett pussel av 
strukturer, tankar och uppfattningar som upprätthålls och återskapas av såväl 
män som kvinnor. Detta speglas också i denna uppsats, där ett brett spektra av 



7 
 

 
 

teman belyses både på individ - och strukturnivå. Som inledningsvis nämnts vill 
det aktuella företaget genom denna studie få en inblick i hur kvinnorna i ledande 
positioner upplever villkoren i organisationen, för att vidare kunna arbeta för att 
stärka sin position som en attraktiv arbetsgivare för kvinnor. Denna bakgrund 
leder oss från det genusteoretiska området in på ett företagsorienterat 
forskningsfält som rymmer aspekter av vad som gör ett företag attraktivt.   

1.3 Attraktivitet: ett företagsorienterat perspektiv  
Det finns en mängd litteratur inom området som fördjupar sig i vilka aspekter 
som företag bör beakta för att skapa en attraktiv arbetsplats. I dessa 
sammanhang ligger ofta fokus på struktur, arbetsmiljö och de förhållanden som 
råder i organisationen. Exempelvis behandlas aspekter som lön, förmåner, 
ledarskap, möjligheter till kompetensutveckling samt friskvård som viktiga 
faktorer för att vara en attraktiv arbetsgivare. En inriktning inom detta 
forskningsfält som tar ett samlat grepp om dessa faktorer och mer därtill är 
begreppet employer branding.  

Employer branding är ett relativt nytt begrepp som under senare tid fått 
uppmärksamhet som en specifik form för att hantera företags attraktivitet. 
Employer branding syftar huvudsakligen till att skapa en tydlig bild av företaget 
som en attraktiv arbetsgivare, både inom och utanför organisationen (Backhaus 
& Tikoo, 2004). Det som gör begreppet intressant att använda i denna 
undersökning är att det rymmer aspekter och tankar om företagets image, det vill 
säga hur organisationen uppfattas av interna och externa intressenter och vilka 
konsekvenser detta får för organisationen. Employer branding har växt fram 
genom att applicera marknadsföringsprinciper till Human Resource 
Management- området (Lievens, Van Hoye &  Anseel, 2007).  Employer 
branding vilar således på antagandet att humankapital ger värde åt 
organisationen och att satsningar på de mänskliga resurserna kan öka 
organisationens prestationer (Backhaus & Tikoo, 2004). Backhaus och Tikoo 
(2004) menar vidare i sin artikel att employer branding har växt i popularitet 
bland företag, då det ger företag en möjlighet att inte bara marknadsföra 
produkternas varumärke utan även sin organisation och dess anställda. Det har 
enlig dessa författare kommit att användas i allt större utsträckning vid attraktion 
av potentiell arbetskraft samt säkerställning av den nuvarande personalens 
engagemang i företaget. Även enligt författarna Hatch och Schultz (2004) blir 
image och företagets identitet ett allt viktigare medel för företag att nå ut och 
locka kompetent personal. De menar således att vad företag väljer att 
kommunicera utåt får en avgörande roll för dess förmåga att attrahera kompetent 
personal. Employer branding syftar till att företag, på samma sätt som de lägger 
tid och energi på att marknadsföra sina varor och tjänster, också bör satsa på att 
framhäva sitt företag som en idealisk arbetsplats. Genom employer branding 
differentierar organisationer sig själva och lyfter fram vad det är som gör deras 
företag unikt och stärker därmed sin position på arbetsmarknaden vilket leder till 
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ökad konkurrenskraft. Att forma och tydliggöra företagets önskade image är 
viktigt för att positionera sig gentemot både potentiell arbetskraft men även 
gentemot befintlig personal, exempelvis för att utveckla och behålla viktig 
nyckelkompetens (Backhaus & Tikoo, 2004).   

Ett närmare utforskande av ämnet visar dock att det finns begränsat med 
forskning som tydligt kan peka på begreppets förtjänster och begränsningar men 
desto fler artiklar skrivna. De flesta har amerikanskt ursprung och har sin 
utgångspunkt i ett företagsorienterat och pragmatiskt synsätt. Exempelvis visar 
Willock (2005) i sin undersökning, där knappt 2000 rekryteringsansvariga 
tillfrågades, att 95 % tycker att employer brand är ”viktigt”. 80 % svarade att det 
i framtiden kommer att bli än viktigare. Vidare har forskning visat att employer 
branding ökar antalet sökande och även kvaliteten på de som söker sig till 
organisationen. (Lievens et al, 2007).  

Slutligen menar vi att det finns en tydlig kunskapslucka gällande forskning som 
behandlar hur employer branding förenat med genusteoretiska perspektiv kan 
användas för att förbättra kvinnors karriärvillkor i organisationers strävan efter 
att bli mer attraktiva gentemot potentiella och befintliga kvinnliga medarbetare. 
Dessa två problemområden utgår från olika motiv samt teorier som har sitt 
ursprung i olika kunskapsintressen och forskningstraditioner. Därför ställer vi 
oss frågan om dessa två områden kan förenas på ett produktivt sätt för att 
förbättra villkoren för kvinnors karriärutveckling. Empiriskt studeras detta i 
uppsatsen genom att ett urval kvinnor i karriären intervjuas om erfarenheter och 
perspektiv på karriärutveckling i en mansdominerad organisation, både sedd 
utifrån den egna karriären och utifrån företagets framtida attraktionskraft.  

1.4 Avgränsningar  
Uppsatsen är empiriskt avgränsad till en kvalitativ intervjustudie med fem 
kvinnliga medarbetare i ledande positioner inom en större teknikinriktad 
organisation. Den empiriska studien är således som helhet avgränsad till de 
villkor som kännetecknar denna typ av organisation. Vidare är uppsatsen 
teoretiskt avgränsad till en viss typ av forskning och teorier som gör det möjligt 
att sätta in studien i ett större sammanhang. Studiens resultat kommer att 
relateras till teorier dels inom genusforskningen gällande kvinnors 
karriärutveckling och dels inom företagsorienterad forskning.  

1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att söka förståelse för hur en grupp kvinnliga 
medarbetare i ledande positioner i organisationen utifrån sitt eget perspektiv 
upplever sin karriär i en mansdominerad organisation samt hur de ser på 
organisationens förutsättningar att bli en mer attraktiv arbetsgivare för kvinnor.  
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För att svara på vårt syfte kommer vi belysa följande frågeställningar: 

Ø Hur upplever respondenterna utifrån sina egna erfarenheter de villkor de 
som kvinnor möter i en mansdominerad organisation?  

Ø Vad upplever respondenterna har, samt har haft betydelse för deras egen 
möjlighet att göra karriär i organisationen? 

Ø Hur ser respondenterna på företagets förutsättningar att öka andelen 
kvinnor generellt samt  andelen  kvinnliga chefer i organisationen?  

Ø Vad anser respondenterna kan göras för att göra organisationen mer 
attraktiv för kvinnor?   

1.6 Disposition 
Uppsatsen är disponerad utefter tre delar: 
  
Del ett innehåller tre kapitel som sammantaget redogör för studiens 
utgångspunkter och innehåller undersökningens problembakgrund, teoretiska 
resonemang, samt vårt metodologiska tillvägagångssätt.  
 
I del två presenteras undersökningens resultat i två kapitel. Det första kapitlet 
behandlar respondenternas egna upplevelser av att verka och göra karriär i en 
mansdominerad organisation. Kapitel två fokuseras kring fynden gällande 
organisationen som en attraktiv arbetsgivare för kvinnor.  
 
Del tre innehåller en sammantagen diskussion där resultaten återförs till centrala 
teoretiska resonemang. Vi för även ett kritiskt resonemang gällande vårt 
tillvägagångssätt samt diskuterar de slutsatser vi dragit. Avslutningsvis ges 
förslag till fortsatt forskning. 
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2 TEORETISKA RESONEMANG OCH UTGÅNGSPUNKTER 
Detta kapitel syftar till att ge en teoretisk inblick och förklaring till ämnet som 
denna studie behandlar, såsom karriär, att vara kvinna i en mansdominerad 
organisation, betydelsefulla faktorer i kvinnors karriär, samt ett företags 
attraktivitet. Den teori som presenteras är tematisk organiserad så till vida att 
den utgår från de begrepp och teman som varit mest fruktbara i den empiriska 
studien och som är väl förankrade inom de teoritraditioner som introducerades i 
föregående kapitel. Vidare kan vår approach att anlägga ett genusperspektiv 
samtidigt som vi talar om företags attraktivitet som en del i employer branding, 
på ytan ses som två helt skilda områden. I detta kapitel vill vi påvisa att de olika 
områdena kan sammanföras och utgöra en plattform när vi tar oss an 
problematiken med att förbättra kvinnors karriärvillkor som ett led i 
organisationers strävan efter att bli mer attraktiva gentemot potentiella och 
befintliga kvinnliga medarbetare. 

2.1 Karriär 
I detta avsnitt vill vi ge begreppet karriär en innebörd och diskutera det utifrån 
ett kvinnligt perspektiv. 
 
Det finns en mängd definitioner som inringar begreppet karriär varför vi har valt 
att presentera olika forskares förklaringar för att ge en mer mångsidig och 
nyanserad bild. En första definition av begreppet karriär kan anses vara 
begränsat till att endast innefatta ett formellt hierarkiskt avancemang medan en 
alternativ definition kan komma att gälla alla utvecklande steg inom ett 
yrkesverksamt liv (Arthur & Rousseau, 1996). Vidare menar Muhonen (1999) 
att karriär är något som följer utstakade spår, är snabb och utan avbrott och leder 
till en chefsposition. Slutligen delar Powell och Graves (2003) upp begreppet 
karriär och menar att det innefattar objektiva likväl som subjektiva faktorer. Att 
göra karriär kan, enligt dem, vara en fråga om lön, position och att klättra i den 
organisatoriska hierarkin som de objektiva faktorerna uttrycker.  Karriär kan 
även handla om individers uppfattning gällande relationer till sina medarbetare 
och sin familj, att ha balans mellan arbete och privatliv samt 
utvecklingsmöjligheter i arbetet. Samtliga av de sistnämnda faktorerna menar 
forskarna tillhör de mer subjektiva faktorerna. I enlighet med de stereotypa 
könsrollerna tenderar kvinnor att värdesätta de subjektiva faktorerna medan 
männen i högre grad värdesätter de objektiva. (Powell & Graves, 2003) 

 Flertalet forskare har vidare studerat kvinnors karriärplanering och två av dessa 
är Powell och Graves (2003). Enligt dem ligger nyckeln till framgång vad det 
gäller att göra karriär i att sätta upp mål. Individer behöver antingen en god 
portion självförtroende eller starkt socialt stöd för att lyckas sätta mål som bidrar 
till en framgångsrik karriär. Kvinnor har generellt ett lägre självförtroende samt 
socialt stöd vilket bidrar till att de i många fall inte, i jämförelse med män, 
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lyckas med att sätta upp de så viktiga karriärmålen. (Powell & Graves, 2003) 
Forskningsresultat som Muhonen (1999) presenterar visar även på att kvinnor 
sällan planerar sin karriär i någon större utsträckning. En förklaring till detta kan 
anses vara att de inte förväntar sig att avancera i sina arbeten (Muhonen 1999, 
Conradson & Rundqvist 1997).  

Cooper och Davidsson (1984) har identifierat tre typiska mönster över kvinnors 
karriärvägar, den sena karriären, passivitet samt den medvetna strategin. Det 
sena karriärbeslutet kan definieras som ett beslut kvinnor fattar gällande att 
avancera på sikt. Beslutet kommer när de tillryggalagt cirka tio år av sin karriär 
och dittills främst koncentrat sig på arbetet dag för dag.  Forskarna presenterar 
resultat som visar på att hela 54 procent av de kvinnliga chefer som deltog i 
deras undersökning tagit beslutet att avancera på sikt och där ingen uttänkt 
karriärplan under tidigare yrkesår existerade. Vidare innefattar det andra 
mönstret passivitet vilket innebär att kvinnor påstår att befordran är något som 
bara händer (Cooper och Davidsson, 1984). I en undersökning gjord av 
Muhonen (1999) kom det fram att de kvinnor som inte haft tankar om att bli 
chef, ansåg att det var mer en tillfällighet att de hamnat i en chefsposition. 
Dessutom hade 58 procent av de som ingick i undersökningen fått erbjudanden, 
blivit tillfrågade eller uppmanade att söka en chefspost och hade därmed inte 
sökt självmant. (Muhonen 1999) Slutligen beskrivs det tredje mönstret som den 
medvetna strategin vilket betyder att kvinnor själva är den avgörande faktorn för 
sin karriärutveckling. Detta mönster innebär således att en medveten strävan 
efter karriär identifieras. (Cooper och Davidsson, 1984) I Muhonens (1999) 
undersökning framkom att endast 16 procent av de deltagande kvinnliga 
cheferna gav uttryck för att de haft en medveten strävan att göra karriär. 

2.2 Kvinna i en mansdominerad organisation 
I detta avsnitt vill vi belysa och problematisera olika omständigheter som anses 
påverka kvinnors villkor i en mansdominerad organisation och därmed även 
inverkar på kvinnors möjlighet att göra karriär.  

2.2.1 Anpassning  
Forskning med utgångspunkt från ett könsperspektiv syftar bland annat till att 
undersöka hur kvinnor är aktiva i förhållande till de villkor som råder i en 
organisation. Kvinnors strategier för att verka i en mansdominerad miljö kan 
därmed tolkas utifrån maktrelationen till männen i organisationen (Wahl, 1992). 
Cooper och Davidson (1992) menar vidare att då enskilda kvinnor befinner sig i 
en mansdominerad miljö skapas en press att anpassa sig efter männen för att bli 
tagna på allvar och göra sin röst hörd. Detta sker genom att kvinnor anammar 
manliga egenskaper och förmågor som exempelvis att vara direkt, självsäker, 
beslutsam och delegerande. Även Billing (2006) menar att det är viktigt för 
kvinnor i ledande position att anamma maskulina värden och egenskaper för att 
lyckas i karriären. Hon menar vidare att maskulinitet inte är något som är 



12 
 

 
 

förbehållet män utan utövas av såväl män som kvinnor, och att båda könen är 
kapabla att utöva den maskulinitet som anses krävas i näringslivets högre 
positioner (Billing, 2006). Då kvinnors handlande i en mansdominerad 
organisation kan tolkas utifrån deras maktsituation kan deras beteende ses som 
att de utövar en form av heterosocialitet. Detta innebär att den underordnade 
gruppen, kvinnorna, lär sig så mycket som möjligt av de överordnades behov 
och förväntningar. Genom denna kunskap kan kvinnorna sedan skaffa sig ett 
utrymme inom de rådande maskulina gränserna i organisationen. (SOU: 1994:3)  

Vidare kan även Wahls (1992) teori om kvinnors överlevnadsstrategier ses som 
ett sätt att beskriva och förstå kvinnors aktiva förhållningssätt till 
underordningen. Vi vill i följande avsnitt lyfta fram två av hennes strategier, den 
könsneutrala strategin samt den positiva strategin. Dessa belyser på ett relevant 
vis hur kvinnor kan välja att förhålla sig till rådande villkor i en mansdominerad 
miljö. Beroende på situation och individ så använder sig kvinnor av en 
kombination av dessa strategier vilket betyder att den ena strategin inte per 
automatik utesluter den andra. Den könsneutrala strategin förnekar betydelsen 
av kön i organisationer samt för ledarskap vilket innebär att kvinnan framhåller 
sig själv som en könsneutral individ. Könets betydelse görs osynligt, dolt och 
oproblematiserat och därigenom bevaras kvinnans självkänsla. Kvinnor som 
använder denna strategi måste förhålla sig könsneutralt till sin egen identitet 
som chef. Med en könsneutral strategi kan den kvinnliga chefen aldrig få 
bekräftelse i sin identitet som både chef och kvinna. Kvinnan menas använda sig 
av denna strategi för att bli bemött som en kompetent chef, men anses samtidigt 
förneka sin kvinnlighet. När kvinnor använder sig av denna strategi anses det 
även svårt att samarbeta med andra kvinnor för att förändra villkoren i 
organisationen då könsneutralitet betyder att det finns ett förnekande av 
betydelsen av kön i organisationer. I den positiva strategin däremot betonas 
fördelarna med att vara kvinna, och tillvägagångssättet bygger på att kvinnor ser 
och använder de positiva sidorna av att befinna sig i en minoritetssituation. Det 
innebär att trots minoritetssituation och underordning hittar kvinnan personliga 
fördelar, vilket håller självkänslan intakt. De personliga fördelarna kan 
exempelvis vara att få mer uppmärksamhet och uppskattning. (Wahl, 1992) 

2.2.2 Minoritet och synlighet  
I ovanstående diskussion framhålls kvinnans handlande i en minoritetssituation 
där de ses som underordnade männen i organisationen. Cooper och Davidson 
(1992) menar att företeelsen med att befinna sig i minoritetssituation medför att 
kvinnor generellt, men i synnerhet kvinnliga chefer, upplever en mycket större 
synlighet och uppmärksamhet än männen. Som nämndes tidigare i Wahls (1992) 
teori om kvinnors strategier, så kan detta ge fördelar men det kan även bidra till 
att det skapas en extra stress hos kvinnorna då det ställs krav på att de måste 
bevisa att de är lika bra eller bättre än manliga chefer för att lyckas vinna 
framgång i karriären (Cooper och Davidson, 1992). Detta fenomen existerar 
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vidare enligt Cooper och Davidson (1992) på grund av mäns negativa attityder 
gentemot kvinnors lämplighet i ledande positioner vilket gör att kvinnorna sätts 
under hård press för att bevisa motsatsen. Däremot brukar inte kvinnor i ledande 
position tycka sig sakna meriter eller kompetens, utan ofta är de bättre 
kvalificerade när det gäller akademiska meriter än sina manliga kolleger på 
samma nivå. Vidare menar forskarna att det även är vanligt att kvinnliga chefer 
känner sig isolerade och utan förebilder i organisationer där de är i minoritet. 
(Cooper & Davidson, 1992) Det faktum att kvinnor befinner sig i en 
minoritetssituation kan således uppfattas som hindrande för kvinnor som verkar 
i en mansdominerad miljö och som har en ambition att söka sig uppåt i 
organisationen och hierarkin (Ressner, 1985). 

Ytterligare kan kvinnor i minoritet ses som symboler eller avvikare från 
majoriteten. Det finns flera exempel som visar att avvikarpositionen skapar vissa 
strukturella effekter där avvikaren kan komma att ses som representant för hela 
sin kategori (SOU 1994:3; SOU 1997:135; Wahl, 1992) Denna företeelse 
introducerades av Kanter (1977) som menar att en kvinna i minoritet blir mer 
synlig och granskad då hon ses som avvikande. Kanter menar vidare att kvinnor 
i minoritet blir ”tokens” vilket innebär att kvinnor som befinner sig i en 
mansdominerad miljö ofta får stå som representanter för alla kvinnor. Detta 
resonemang kan således innebära att om en kvinna i chefsposition misslyckas i 
sitt arbete, dras slutsatsen att kvinnor inte är lämpade för chefsjobb. (Kanter, 
1977) 

För att bryta avvikarpositionens negativa effekter kan man förslagsvis ge 
kvinnor möjlighet att medverka i gemensamma insatser riktade till kvinnor. Ett 
exempel på en sådan insats är att låta kvinnor få deltaga i kvinnliga 
utvecklingsprogram. Genom denna åtgärd uppstår en situation där kvinnorna 
plötsligt utgör majoriteten och inom ramen för utvecklingsprogrammet blir 
således varje kvinna inte representant för hela kategorin kvinnor utan 
programmet får verka som ett forum där kvinnor slipper vara kvinnor. (SOU 
1997:135) Powell och Graves (2003) anser vidare att utvecklingsprogram som 
riktar sig till kvinnor kan underlätta arbetet med att hantera fördomar på 
arbetsplatsen och bland medarbetarna. Detta kan vara särskilt betydande för 
kvinnor i ledningsposition där motstånd och fördomar tydligare framträder 
(Powell & Graves, 2003). Ledarutvecklingsprogram kan dock ha en dubbel 
effekt eftersom det samtidigt kan innebära att kvinnans avvikandeposition på 
arbetsplatsen förstärks ytterligare. Kvinnan skiljer sig inte enbart från mängden 
utifrån sin könstillhörighet utan även från sitt deltagande i 
ledarutvecklingsprogrammet då hennes manliga kollegor inte deltar i 
programmet. Eftersom kön är avgörande för deltagandet förstärks dessutom 
hennes avvikandeposition som kvinna. Flertalet kvinnor som medverkat i ett 
utvecklingsprogram menar att de medvetet dolt sitt deltagande med 
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motiveringen ”att de var tillräckligt avvikande redan som det var”. (SOU 
1997:135) 

2.2.3 Stereotypa uppfattningar  
Som ovan berörts anses det existera uppfattningar och attityder gentemot 
kvinnor. Northouse (2007) talar om detta i form av stereotyper för manligt och 
kvinnligt. Den stereotypa bilden av manlighet är att de är självsäkra, 
självständiga, rationella och beslutsamma. Att vara man innebär således att man 
mer eller mindre tillskrivs och per automatik förväntas ha dessa egenskaper, till 
skillnad från den kvinnliga stereotypen som beskrivs ha egenskaper som 
känslighet, värme, hjälpsamhet och omvårdnad. Dessa stereotyper är rotade i 
samhället och präglar människan på åtskilliga sätt, bland annat hjälper de oss att 
sortera in män och kvinnor i olika fack. Genom att undvika beteenden som 
strider mot de stereotypa föreställningarna kan man således undgå konflikter och 
problem. Idag sammanfaller många av våra föreställningar om ledarskap med 
våra föreställningar om manlighet, och ledarskap beskrivs i litteraturen som en 
så kallad könsmärkt position, vilket innebär att män har tolkningsföreträde för 
hur ledarskap definieras och utformas. (Northouse, 2007) Vidare innebär 
fenomenet att det finns en generell uppfattning om en motsättning mellan 
kvinnors sätt att vara och chefskapet krav. Dessa stereotypa uppfattningar som 
existerar kan således utgöra hinder i arbetslivet. För kvinnor i chefspositioner 
kan det innebära en hel del obehag då de möts av motstridiga förväntningar på 
sitt agerande. Å ena sidan förväntas de uppföra sig som en chef ”ska”, det vill 
säga rationellt, effektivt, drivande och med självförtroende. Å andra sidan kan 
detta innebära att de går emot de föreställningar som anger hur en kvinna bör 
vara, det vill säga relationsinriktad och mjuk. Denna krock mellan 
förväntningarna mellan chefskap och kvinnlighet kan medföra att en kvinna i 
chefsposition bedöms på ett negativt sätt. Män som har mer stereotypt feminina 
sidor uppfattas dock inte som lika provokativa. (Ivarsson, 2001)  

Ovanstående tankegångar har en anknytning till Kanters (1977) resonemang om 
att kvinnor kan ses som avvikare då de befinner sig i en mansdominerad miljö 
och innebär att de inte tillåts vara individer. De blir istället dömda utifrån 
stereotyper och generaliseringar om kvinnor vilket tar sig uttryck genom att 
företeelsen ofta tvingar in kvinnor i bestämda roller, vilka upplevs som mycket 
begränsade. Ett vanligt fenomen är exempelvis att kvinnor på chefsbefattningar 
blir tagna för att vara sekreteraren eller assistenten på kontoret, eller för frun 
eller älskarinnan på affärsresan. Ofta visar det sig vara lättare att acceptera en 
tilldelad stereotyp än att bekämpa den, men det sker på bekostnad av 
möjligheten att visa hela sin kompetens. Stereotyper erbjuder kvinnor någon 
form av utrymme i organisationen, men begränsar möjligheterna betydligt. 
Dessutom bekräftas stereotyperna när kvinnor lever upp till de förväntade 
rollerna, vilket gör att majoriteten blir stärkta i sin uppfattning av hur kvinnor är. 
(Kanter, 1977) Ytterligare påvisas att det existerar uppfattningar om att kvinnor 
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skulle inneha särskilda förmågor och att dessa förmågor kan användas i 
exploaterande syfte. Kvinnor kan på detta sätt bli nödvändiga ”verktyg” för att 
få organisationer att fungera bättre genom att inta roller som hanterar relationer, 
känslor, klimat- och konfliktlösning. Problemet är att man på detta sätt inte ser 
kvinnors förmågor ”objektivt” utan att man istället utnyttjar de kvinnliga 
chefernas egna och andras förväntningar om att de ska ha dessa egenskaper. 
(SOU 1997:135) 

2.2.4 Glastaket 
En av de mest klassiska teorierna som behandlar kvinnors karriärvillkor är teorin 
om glastaket. Wirth (2001) menar att begreppet beskriver de osynliga barriärer 
som skapas av attityder och fördomar i organisationer och som bidrar till att 
kvinnor utestängs från högre positioner. Wirth påvisar att glastaket inte är ett 
individuellt hinder, det vill säga det grundar sig inte på personliga brister i 
kompetens och egenskaper utan det är ett hinder som möter kvinnor som 
kategori just för att de är kvinnor. Glastakets existens anses återfinnas på olika 
nivåer i olika företag, där det ibland förekommer långt upp i hierarkin likväl som 
på lägre nivåer i organisationen. (Wirth, 2001)  

I en undersökning av Morrison, White och Van Velsor (1987) intervjuades 76 
kvinnliga chefer på hög nivå i stora amerikanska företag angående sina karriärer. 
I studien framkom att kvinnorna hade kommit igenom glastaket men upptäckt 
att det dessutom fanns en vägg av tradition och stereotyper som separerade dem 
från toppositionerna. Denna vägg menar forskarna, håller kvinnorna utanför de 
inre och högsta tjänsteställningarna och den kärna av företagsledare som utövar 
den största makten (Morrison et al., 1987). Vidare kan en del i upprätthållandet 
av glastaket förklaras genom begreppet homosocial reproduktion, det vill säga 
att män väljer män eftersom man föredrar personer som mest liknar en själv. 
Detta verkar hindrande för kvinnor då de vill ta sig in på ledande positioner 
genom att de av majoriteten (männen) ses som avvikande och annorlunda. 
Följden blir att det ses som osäkert att välja in en kvinna i ledande befattning då 
det kan bidra till instabilitet. (Powell och Graves, 2003) Glastaket påverkas 
således av kognitiva processer, innefattande exempelvis stereotypa 
uppfattningar. Dessa uppfattningar misskrediterar kvinnor på alla nivåer i en 
organisation men framträder tydligt då en kvinna intar en ledande position då det 
inkräktar på vad som stereotypt uppfattas som en typisk manlig ställning. 
(Powell & Graves 2003) 

Enligt Powell och Graves (2003) medverkar även flertalet andra faktorer till det 
osynliga glastakets existens. Kvinnors inträde på ledningspositioner influeras 
och påverkas av beslutsprocessens struktur samt tillförlitligheten hos dem som 
fattar beslut.  De flesta organisationer har inget systematiskt tillvägagångssätt 
när de rekryterar till ledande positioner. Dessa processer behandlas på ad-hoc 
basis, och det är sällan de sker någon dokumentation. Resultatet blir således att 
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beslut som fattas gällande vem som ska inta en ledande position är relativt 
ostrukturerade vilket tillåter beslutsfattarna att ta partiska och fördomsfulla 
beslut utan någon oro för senare vedergällning. (Powell & Graves 2003) För att 
få rätsida på problemet menar Goldin och Rouse (2000) att 
rekryteringsprocessen måste ses över för att fler kvinnor skall kunna inta högre 
befattningar. Forskarna menar att en öppen rekryteringsprocess och metoder 
som rensar bort föreställningar om kön kan göra att rekryteringen inte påverkas 
av om den sökande är kvinna eller man (Goldin & Rouse, 2000).  Vidare menar 
Göransson (2004) att ett sätt att hjälpa kvinnor att inta högre befattningar är att 
låta medarbetare eller särskilda arbetsgrupper bevaka frågor om rutiner som 
säkrar att även kvinnliga sökanden lyfts fram vid rekrytering, samt att jobba med 
riktad annonsering gentemot kvinnor. 

Ytterligare menar Powell och Graves (2003) att när kvinnor upplever att de 
misskrediteras på grund av glastaket kan det påverka deras intresse att inta en 
ledande position i jämförelse med män som innehar samma kompetens. Denna 
företeelse anses vidare bidra till att bibehålla det låga antalet kvinnor i ledande 
position. När det däremot finns ett antal kvinnor med högre ställning i en 
organisation minskar risken för att kognitiva och partiska beslut fattas, där män 
favoriseras till ledande positioner. Detta sker på grund av att osäkerheten att ta 
in kvinnor på ledande position reduceras då man ser att det fungerar.  Detta har 
också en positiv effekt på så sätt att det bidrar till att kvinnor i högre 
utsträckning söker sig till styrande positioner då de ser att andra lyckats. 
Utmaningen ligger således i att från början få in kvinnor i ledande positioner. 
(Powell & Graves 2003) 

2.3 Kvinnors karriärutveckling i ett vidare socialt perspektiv 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras ytterligare aspekter som har sin 
inverkan på kvinnors möjligheter att göra karriär sett ur ett vidare socialt 
perspektiv, där nätverk, mentorskap samt stöd och jämlikhet i hemmet är 
framstående teman.  

2.3.1 Nätverk och mentorskap 
Enligt Larssons (1995) resonemang kan även nätverk ses som en betydelsefull 
faktor i kvinnors karriärsträvan och används alltmer frekvent som verktyg i olika 
sammanhang. Bland annat innehar nätverk en stor betydelse när det gäller att 
skapa kontaktnät mellan människor. Nätverk finns både i form av formella och 
mer informella nätverk där det sistnämnda anses innefatta en mer social 
inriktning. Syftet med nätverk är många gånger att utveckla relationer till andra 
individer som innehar liknande intressen, att utbyta erfarenheter och att ge 
varandra stöd och kunskaper.  Författaren menar vidare att nätverk ger möjlighet 
till professionellt stöd och uppmuntran samt ger möjlighet till att synas och röra 
sig uppåt i organisationen. En viktig del i nätverk är även att det sker ett 
informationsutbyte där nätverksmedlemmarna får tillgång till viktig information 
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om vad som händer i organisationen samt information om informella regler och 
normer. (Larsson, 1995) 

Enligt Powell och Graves (2003) och Larsson (1995) anses det viktigt för 
kvinnor att ha en mentor samt att ingå i olika nätverk för att få stöd i sin karriär 
och se vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Detta stöd anses avgörande då 
kvinnor generellt tvivlar på sina egna förmågor och kompetenser samt uppvisar 
bristande självförtroende vad det gäller att marknadsföra sig själva (Muhonen, 
1999; Powell & Graves, 2003). Ytterligare finns det undersökningar som påvisar 
skillnader i mäns och kvinnors tillträde till informella nätverk på arbetet. 
Fogelberg Ericsson (2004) menar att män i ledarposition skapar och 
upprätthåller band mellan sig som bidrar till bevarandet av betydande cirklar och 
nätverk som medverkar till ett vidmakthållande av könsordningen, man utövar 
därmed så kallad male bonding. Männens relationer är en del i konstruktionen 
av manlighet och skapas ofta såväl inom som utanför organisationens väggar 
genom exempelvis olika fritidsaktiviteter och understödjer således 
upprätthållandet av det manliga ledarskapet. (Fogelberg Ericsson, 2004) Även i 
en undersökning av Ragins och Sundström (1989) framkom att kvinnor ansågs 
sakna tillträde till informella nätverk och informella relationer med män och att 
detta kunde vara en möjlig förklaring till att kvinnor misslyckas med att bryta 
glastaket. Det framkom även att fenomenet kan påverkas av att både män och 
kvinnor föredrar att kommunicera med personer som främst liknar dem själva 
(Ragins & Sundström 1989).  

Ovanstående resonemang förklarar grunden till varför nätverk inom 
organisationer traditionellt har setts som ett manligt fenomen. I takt med att fler 
kvinnor intar ledningspositioner ser man dock idag blandade nätverk med 
avseende på kön samt att kvinnliga nätverk blivit en allt vanligare företeelse 
inom företag (Powell och Graves, 2003). Larsson (1995) menar att 
nätverksarbete framförallt kan ge kvinnor ett känslomässigt stöd, men att det är 
mindre användbart till att etablera kontakter som är nödvändiga för den 
yrkesmässiga karriären. Ytterligare anser författaren att en kombination av 
kvinnonätverk och ett mentorsprogram innefattande mentorer högre upp i 
hierarkin, är en kreativ lösning på kvinnors svårigheter att avancera i karriären 
(Larsson 1995). 

Mentorskap och nätverksarbete anses således vara sammanlänkade då 
mentorskap kan ses som en officiell satsning att bilda nätverk i en organisation. 
Mentorprogram används många gånger också  som en formell komponent i 
karriärplaneringen och som ett sätta att medvetet och konsekvent förmedla 
kunskaper från äldre och mer erfarna chefer till yngre anställda med 
chefsambitioner. Mentorskap och mentorsprogram kan även vara en effektiv 
metod vad det gäller att ge kvinnor tillträde till organisationen. (Larsson, 1995) 
Clutterbuck (1987) samt Powell och Graves (2003) menar ytterligare att ett 
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mentorsprogram på ett legitimt sätt ger kvinnor tillträde till manliga 
nyckelpersoner som har makt att underlätta deras karriär i form av både socialt 
och instrumentellt stöd. Clutterbuck (1987) påvisar även att deltagande i ett 
mentorsprogram skapar större synlighet inom organisationen och kan ge adepten 
möjlighet att visa upp sin förmåga och få bättre självkänsla. Författaren menar 
att kvinnor kan lära sig samt bättre förstå och hantera både den formella och 
informella kulturen i en mansdominerad organisation genom att ges tillgång till 
en manlig mentor (Clutterbuck, 1987). 

2.3.2 Hemsituationen  
Ytterligare en betydande faktor i kvinnors karriär är deras förhållande mellan 
familjeliv och yrkesliv. Det finns en mängd teorier som behandlar denna 
omständighet där en av de tidigaste är Hirdmans (1988) teori om genussystemet 
där hon påvisar att samhället organiseras utifrån kön. Hon menar dels att könen 
hålls åtskiljda i samhället (isärhållandet) och att det är mannen som utgör 
normen (mannen som norm).  Hon menar vidare att isärhållandet mellan könen 
har en lång tradition i vårt samhälle där männen haft huvudansvaret för den 
samhälleliga produktionen (försörjningsproduktionen) medan kvinnor haft 
ansvaret för hemproduktionen (omsorgsfunktionen). Avotie (1998) talar 
ytterligare med utgångspunkt från Hirdmans teori om att det faktum att kvinnor 
ständigt ökat sitt deltagande i förvärvsarbete ändå inte förändrat indelningen 
ovan annat än marginellt. Vidare menar hon att många förvärvsarbetande 
kvinnor deltidsarbetar på grund av sitt ansvar för hem och familj och att det 
bland annat innebär minskade möjligheter till en sammanhängande karriär i 
förvärvslivet (Avotie, 1998). 

För att knyta an till ovanstående resonemang finns det enligt Powell och Graves 
(2003) två återkommande mönster för kvinnor vad det gäller bildandet av familj. 
Det ena mönstret är det så kallade sekventiella mönstret där man arbetar i 
perioder under de intensiva år då man har småbarn. Det andra mönstret benämns 
som det jämlöpande mönstret där man skaffar barn och gör karriär parallellt, 
med ett eventuellt kortare avbrott.  Detta kan ställas i kontrast till den stereotypa 
uppfattningen om en framgångsrik karriär. Denna uppfattning är mestadels 
baserad på mäns erfarenheter och fokuserar på en oavbruten karriär och 
demonstrerar ett karriärmönster som präglas av stabilitet och hängivenhet till sitt 
arbete. (Powell och Graves, 2003) Vidare menar Powell och Graves (2003) att 
kvinnor har en benägenhet att göra ett avbrott i sin karriär på grund av olika 
skäl, där ett av de främsta är barnafödande. Företeelsen kan det leda till att 
kvinnor därmed får svårare att uppnå en långsiktig karriär då de inte ges chansen 
att avancera i sin frånvaro. Att vara borta från arbetet ses ofta som en 
kompetenslucka och att man uppfattas som mindre engagerad.  (Powell & 
Graves, 2003) Det faktum att kvinnor ofta gör ett avbrott i sin karriär är det fler 
forskare som talar om. Bland annat Northouse (2007) påvisar att kvinnor gör 
mamma-karriär, det vill säga att kvinnan istället för att välja positioner som 
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främjar att göra karriär, väljer att inta positioner som inte kan leda till 
chefspositioner i framtiden. Även om kvinnan inte själv egentligen vill göra 
denna prioritering kan denna stereotypa uppfattning om vad kvinnor vill eller 
bör vilja existera hos omgivningen, exempelvis hos chefer, som då behandlar 
kvinnorna utefter denna uppfattning. (Northouse, 2007) 

Flertalet undersökningar har även gjorts med fokus på jämställdhet i hemmet. 
Ett exempel är en studie som återfinns i en av statens offentliga utredningar 
(1997:135) där det av framkom att majoriteten av de kvinnliga cheferna som 
deltog hade huvudansvaret för hushåll och barnavård. Vidare framhävdes att 
över 30 procent av kvinnorna upplevde sin partners karriär som hindrande samt 
upplevde de att barnavård utgjorde ett stort hinder i karriären. Detta i kontrast 
till männen där endast 10 procent upplevde dessa faktorer som hindrande. 
(1997:135) Ytterligare anser Muhonen (1999) att en avgörande faktor för 
kvinnors karriär består av stöd och förståelse från hemmet, utan dessa faktorer 
försvåras möjligheten till karriär på ett radikalt sätt. I en studie hon gjort 
framkom att över 50 procent av de deltagande kvinnorna ansåg att stödet från 
olika personer hade underlättat deras karriärutveckling. Speciellt framhävdes 
stödet om jämställdhet från ens partner som viktigt från majoriteten av 
kvinnorna (Muhonen, 1999). 

Slutligen vill vi lyfta fram Drake och Solbergs (1996) förslag på stödfunktioner 
som företag kan implementera och utveckla för att underlätta att kombinera 
familjeliv och yrkesliv. Exempel författarna ger är flexibla arbetstider och 
arbetsplatser, erbjudande om barntillsyn samt hjälp med hushållstjänster. 
Kvinnor kan med hjälp av dessa funktioner avlastas vilket leder till att de kan 
arbeta mer tidseffektivt och i högre utsträckning närvara på arbetet vilket anses 
bidra till att de vågar söka sig till ledande positioner. (Drake & Solberg, 1996) 

2.4 Företags attraktivitet 
I detta avsnitt presenteras begreppet employer branding och dess innebörd, 
samt hur fenomenet har sin inverkan på företags attraktivitet. 

Backhaus och Tikoo, (2004) definierar begreppet employer branding som ett 
företags ansträngningar för att marknadsföra sitt företag som en bra plats att 
arbeta på.  Employer branding syftar till att företag, på samma sätt som de lägger 
tid och energi på att marknadsföra sina varor och tjänster, också bör satsa på att 
framhäva sitt företag som en idealisk arbetsplats. (Backhaus & Tikoo, 2004) 
Grout (2002) uttrycker vidare att employer branding tar fokus på 
organisationens värde, system, policys och beteende som ett sätt att attrahera rätt 
arbetskraft samt motivera existerande personal. Författaren menar att ett 
employer brand kan liknas vid ett produktvarumärke och på samma sätt som 
produktvarumärket syftar till att attrahera kunder syftar employer branding till 
att attrahera och behålla arbetskraft (Grout 2002). Backhaus och Tikoo (2004) 
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har ytterligare gjort en djupare analys och sammanställning av vad som ingår i 
begreppet employer branding vilket åskådliggörs i figuren nedan:  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Employer Branding framework ( Backhaus & Tikoo, 2004) 

Kärnan i employer branding- begreppet kan således sägas vara att det skapas 
konkurrensfördelar genom att man bygger upp ett effektivt employer brand, som 
i sin tur medför att ett företag attraherar och behåller den bästa arbetskraften och 
ökar produktiviteten. Nedre delen av modellen visar vidare hur organisationens 
identitet och kultur bidrar till de anställdas lojalitet till arbetsgivaren, vilket i sin 
tur leder till påverkan av de medarbetarnas produktivitet (Backhaus och Tikoo, 
2004). Då det är specifikt den översta delen som är av intresse för oss i vår 
studie kommer den att diskuteras mer ingående. Inledningsvis benämns den 
första boxen som ”employer brand associations” och står uttryckligen för de 
tankar och idéer som ett varumärke väcker hos den enskilde individen. Nästa 
steg i modellen är ”employer image”. Här talas om en sammanslagning mellan 
de faktiska varumärkena, till exempel produkten, med de symboliska värdena 
som ett varumärke innehar. Slutligen mynnar de olika stegen ut i ”employer 
attraction”. Det intressanta med ”employer attraction” är dess koncept att utifrån 
ett employer brand-perspektiv specifikt titta på hur man attraherar potentiell 
arbetskraft, det vill säga arbetskraft med den speciella kunskap som ger företaget 
en konkurrensfördel (Backhaus och Tikoo, 2004) Ytterligare påvisas att 
employer attraction stärks genom att organisationens värderingar implementeras 
i verksamheten och dess anställda. Desto tydligare värdena kommuniceras och 
matchar de värderingar som den potentiella arbetskraften har desto större blir 
organisationens attraktionskraft. (Berthon, Ewing & Hah, 2005) 

Utifrån sin modell menar Backhaus och Tikoo (2004) att ett starkt employer 
brand och en stark arbetsgivarimage hjälper företag att etablera sig som 
attraktiva arbetsgivare på marknaden. Detta möjliggör att företaget kan attrahera 
den bästa möjliga arbetskraften och även bibehålla kompetent personal inom 
organisationen. Tid och energi måste vidare, enligt Alvesson (2004) ägnas åt hur 
företag skall visas upp för att producera så positiva förväntningar som möjligt 
hos blivande kunder och anställda. En stark positiv image är därmed onekligen 
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viktig ur ett arbetsgivarperspektiv, och kan leda till ett gott rykte. Imagen kan i 
sin tur kan hjälpa företag att attrahera kompetent personal. Sullivan (URL 4) 
lyfter fram ytterligare en påverkande aspekt gällande arbetsgivarens framtoning 
där han menar att de historier de anställda sprider om företaget har en betydande 
del i företagets attraktionskraft. Historierna anses bidra till vilka uppfattningar 
om företaget som sprids, vilket kan ha positiv eller negativ inverkan på synen 
gällande företagets attraktivitet som arbetsgivare (URL 4).  

Grout (2002) menar att det är av stor vikt att arbetsgivaren försöker förstå vad 
individerna i målkandidatgruppen söker i sitt arbetsliv, och aktuell teoribildning 
pekar på en rad olika faktorer som är av avgörande betydelse då arbetstagare 
utvärderar potentiella arbetsgivare. Dock framhålls att dessa faktorer skiljer sig 
åt beroende på kulturell kontext och demografiska parametrar. Exempelvis kan 
äldre personer vara mer intresserade av pensionsförmåner och ekonomisk 
trygghet medan yngre kandidater troligtvis är mer intresserade av mjukare 
värden såsom möjlighet till personlig utveckling, karriär, stöd för en balans 
mellan arbete och privatliv samt vilken status arbetsgivaren har i omvärldens 
ögon. (Grout, 2002) Det anses likväl att det idag råder en samlad enighet kring 
att det inte enbart är lönen som är avgörande för val av arbetsgivare utan att 
även andra faktorer såsom karriärmöjligheter, arbetstider och andra 
livskvalitetsaspekter har stor påverkan på det val man gör (Hirschman, 2002). 
Ytterligare bör arbetsgivaren även sträva efter att anpassa annonsering, 
organisationsstruktur, lön och förmåner så att detta motsvarar målgruppens 
behov och förväntningar. (Grout 2002; Sutherland 2002) De arbetsgivare som 
beskrivs som ”employer of choice” är de som lyckats attrahera, utveckla och 
behålla arbetstagare med den affärsområdesspecifika talang som företaget är i 
behov av för sin överlevnad (Sutherland, 2002). 

Sammanfattningsvis integrerar vi i vår uppsats två olika teoretiska 
problemområden för att belysa den övergripande tematik som gäller spänningen 
mellan kvinnors upplevda villkor i yrkeskarriären samt modeller för hur företag 
kan förbättra dessa villkor, för att därigenom också stärka företagets 
attraktionskraft. Genusperspektivet i denna uppsats är mångdisciplinärt 
samtidigt som det utgår ifrån ett begränsat antal begrepp som är relevanta för 
denna undersökning.  I vårt teoretiska ramverk har vi vidare lyft fram de teman 
som har en tydlig förankring i vårt intervjumaterial. De begrepp som presenteras 
ger sammantaget en bred och fördjupad bild av vad det kan innebära att som 
kvinna göra karriär i en mansdominerad organisation. De genusteoretiska 
resonemangen har sin utgångspunkt i både strukturella samt aktörsinriktade 
perspektiv för att kunna belysa problemområdets komplexitet på ett fruktbart 
sätt, då vi menar att flera nivåer och perspektiv samspelar till de villkor som 
påverkar respondenternas karriärutveckling. Vårt företagsorienterade perspektiv 
tar sin utgångspunkt i det mer handlingsinriktade begreppet employer branding 
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och fokuseras till att behandla ett företags attraktivitet, för att kunna relatera till 
hur respondenterna ser på organisationens attraktionskraft.  
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3 METOD 
Som tidigare omnämnts baseras uppsatsens resultat på en kvalitativ 
intervjustudie, vilket diskuteras i detta kapitel.  Vidare behandlas 
undersökningens genomförande med sin orientering mot det hermeneutiska 
angreppssättet samt vårt val av den abduktiva ansatsen. I kapitlet förs även en 
diskussion kring vårt praktiska förfarande gällande intervju, metod och analys. 
Genom att tydligt beskriva våra val och tillvägagångssätt är avsikten att göra 
studien genomskinlig och därmed öka dess trovärdighet och ge läsaren 
möjlighet att bedöma dess kvalitet.   

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
I detta inledande avsnitt kommer vi att belysa och diskutera vad som ligger till 
grund för vår valda ansats utifrån olika vetenskapliga förhållningssätt.  

3.1.1 Orientering mot hermeneutiken 
De två dominerande forskningstraditionerna inom samhällsvetenskaperna är 
positivism och hermeneutik. Positivism är den vetenskapsteoretiska 
utgångspunkten för det naturvetenskapliga forskningsidealet medan hermeneutik 
är en gemensam benämning på ett alternativt forskningsideal med rötterna i 
humanistisk vetenskapstradition. (Alvesson & Sköldberg, 2008)  

Då vår uppsats syftar till att söka förståelse kring upplevelser av hur kvinnor 
möter olika villkor i en mansdominerad organisation samt hur de ser på 
organisationens förutsättningar att göra företaget mer attraktivt för kvinnor, 
menar vi att möjligheten till intressanta resultat uppnås genom en orientering 
mot den hermeneutiska ansatsen. Hermeneutik betyder tolkningslära vilket 
innebär att man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna i 
tolkningen av texter. (Patel & Davidsson, 2003) Grundtanken bakom begreppet 
är att det inte går att särskilja den studerade företeelsen eller händelsen från 
observatörens egna värderingar och tolkningar. Kvale (1997) menar vidare att 
hermeneutiken innebär att beroende på vem som tolkar en händelse kan denna 
ges olika innebörd för olika personer och för att kunna förstå en del av ett 
fenomen är det nödvändigt att förstå helheten. Det måste således finnas en 
förförståelse för helheten som delen skall kunna sättas i relation till för att bli 
möjlig att förklara utifrån helheten. Därav ställs man inför en cirkel, den s.k. 
hermeneutiska cirkeln, som symboliserar relationen mellan förförståelsen och 
förståelsen samt att delen endast kan förstås ur helheten och helheten endast ur 
delarna. (Alvesson & Sköldberg, 2008)  

Följaktligen ställs det utifrån ett hermeneutiskt perspektiv krav på förförståelse 
hos oss som forskare för att frågeställningar ska kunna formuleras och besvaras 
med ett gott resultat. I vår orientering mot hermeneutiken har vi inhämtat 
förförståelse från tidigare forskning och teorier inom valt problemområde vilket 
gett oss en helhetsbild av de olika fenomen vi avsett att undersöka. Genom vår 



24 
 

 
 

förkunskap har vi således möjlighet till en ytterligare utveckling av 
tankegångarna kring respondenternas upplevelser genom att relatera dem till ett 
större sammanhang som utgörs av teorier och forskning, vilket speglar 
tankesättet som representeras av den hermeneutiska cirkeln.  Vi menar vidare att 
hermeneutiken är den metod som ligger närmast till hands vid vår typ av uppsats 
då den ger en möjlighet till att snabbare tränga in i problemområdet istället för 
att enbart beskriva valt problemområde. Förförståelsen samt kontinuerlig 
tolkning av det insamlade materialet utgör viktiga element i metoden och gör att 
de resultat som nås kommer att vara färgade av subjektivitet i form av vår 
personliga erfarenhet och kunskap. I överensstämmelse med hermeneutiken 
kommer vi vidare att tolka fenomen utifrån den innebörd respondenterna 
tillskriver dem, och sociala fakta ses följaktligen som konstruktioner. Med andra 
ord betraktas kunskap om världen som socialt konstruerad.  

Ovanstående hermeneutiska resonemang kan vidare ställas i motsats till 
positivismen där målet är att beskriva och förklara verkligheten så objektivt som 
möjligt. Det positivistiska angreppssättet lämpar sig därför väl vid studier då 
objektivitet är eftersträvansvärt och påverkan från forskaren önskas undvikas. 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991) Inom det område vi har för avsikt att 
analysera finns enligt vår uppfattning dock ingen möjlighet till annat än ytliga 
och ointressanta resultat vid en positivistisk ansats. Metoder för insamling av 
data vid ett positivistiskt förhållningssätt kommer inte att kunna synliggöra de 
skeenden, processer och nyanser som ligger till grund för de upplevelser 
respondenterna ger uttryck för inom de områden vi valt att undersöka. Vidare 
har vår fokusering på förståelse av enskilda individers upplevelser och 
erfarenheter, samt det aktiva brukandet av förförståelsen, även medfört att vi 
valt att röra oss ifrån ytterligare forskningsansatser inom mer kvalitativt 
orienterad samhällsvetenskap såsom interaktionism, etnometodologi och delar 
av fenomenologin. Det är dock problematiskt att sätta tydliga gränser mellan 
hermeneutiken och de senast nämnda vetenskapliga förhållningssätten då flera 
av dessa traditioner är nära besläktade och innehåller en del gemensamma 
nämnare. Interaktionism, fenomenologin och etnometodologin fokuserar dock i 
högre grad på människors handlingar och social interaktion (Starrin & Svensson, 
1994). Sammanfattningsvis menar vi dock att vi genom övervägningar och med 
hänsyn till det som i denna uppsats studeras, avser att hämta inspirationen från 
det hermeneutiska förhållningssättet. 

3.1.2 Relationen mellan teori och empiri 
Vidare berör valet av forskningsansats uppfattningen om relationen mellan teori 
och empiri där de två vanligaste vetenskapliga ansatserna är induktion 
respektive deduktion. En abduktiv ansats kan ses som en kombination av en 
induktiv och en deduktiv ansats. (Patel & Davidsson, 2003) Den induktiva 
ansatsen tar sin utgångspunkt i att forskaren studerar forskningsobjektet, utan att 
först ha förankrat undersökningen i en tidigare etablerad teori. Forskaren 
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formulerar således, utifrån insamlad empiri, en egen teori.  En deduktiv ansats 
innebär däremot att forskaren tar teorier och teoretiska resonemang som 
utgångspunkt, för att sedan pröva dessa empiriskt. (Patel & Davidson, 2003) 
Vidare beskrivs den abduktiva ansatsen av Alvesson och Sköldberg (2008) som 
att den kännetecknas av de båda tidigare beskrivna ansatserna och utgår från 
empiriska fakta men utan att avfärda teoretiska föreställningar.  

För att studera valt problemområde har vi i forskningsprocessen utgått från både 
teoretiska resonemang och empiri för att tillägna oss en bredare förståelse av 
problemområdet i enlighet med den abduktiva ansatsen.  Förberedelserna inför 
insamling och analys av data har således föregripits av inläsning på tidigare 
forskning och teorier inom ämnet. Vi har på detta sätt erhållit en bild av det 
aktuella forskningsläget och haft möjlighet att positionera vår uppsats i relation 
till tidigare forskning. Teorin har vidare använts som en inspirationskälla och 
under forskningsprocessen har teori och empiri tolkats i skenet av varandra. Med 
utgångspunkt i den abduktiva ansatsen har teorin ytterligare använts som ett 
verktyg i den betydande och grundläggande process som innefattar att ringa in 
de relevanta teman som vi utgår ifrån i undersökningen. Utifrån dessa teman har 
vi sedan haft till avsikt att skapa öppna intervjufrågor där respondenterna ges 
utrymme att föra resonemang utifrån sina egna erfarenheter. Den abduktiva 
ansatsen ger oss fördelar på så sätt att den kan användas för att upptäcka 
strukturer som respondenterna inte själva är medvetna om genom att vi som 
forskare kan relatera utsagorna till ett större sammanhang i form av tidigare 
forskning. Om man exempelvis har en induktiv ansats riskerar man att förbise 
att aktörerna ibland talar utifrån strukturerna snarare än om dem.   

3.1.3 Kvalitativt och kvantitativt angreppssätt 
Det finns två huvudsakliga metodologiska angreppssätt inom 
samhällsvetenskaperna som anses ligga till grund för insamlandet av data, 
nämligen det kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssättet. Valet av 
angreppssätt bör göras baserat på de forskningsproblem som avses undersökas. I 
många fall kan forskningsproblemets karaktär ge ett direkt svar på vilket 
specifikt metodologiskt angreppssätt som är lämpligt, men fall finns också där 
en kombination av de båda är att föredra. (Alvesson & Sköldberg, 2008)  

Det centrala i kvalitativ forskning är att söka en djupare förståelse av det 
problem som studeras och att helheten hos det studerade sammanhanget kan 
beskrivas. Ett kvalitativt synsätt utgår också från att man genom förståelse kan 
sätta sig in i undersökningsobjektets situation. (Holme & Solvang, 1997) En 
dialog med forskningsobjektet medför en närmare kontakt och möjliggör 
forskarens analys under studiens gång, vilket kan generera nya infallsvinklar. 
Med detta som bakgrund och med utgångspunkt i de fenomen vi avser att 
undersöka, har vi därför valt en kvalitativ metod i vår uppsats.  Detta val har 
gjorts för att få ett tillräckligt rikt och mångsidigt material som underlag för vår 
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tolkning samt för att kunna skapa oss en helhetsbild av undersökningsområdet. I 
enlighet med tillvägagångssättet avser vi att föra en dialog mellan oss som 
forskare och våra intervjuobjekt, för att försäkra oss om så nyanserade svar som 
möjligt.  

Vidare är skillnaden med ett kvalitativt angreppssätt stort jämfört med en 
kvantitativ uppsats där data först samlas in och sedan analyseras. Syftet med en 
kvantitativ metod är ofta att beskriva och förklara fenomen snarare än att förstå. 
En sådan metodologisk ansats lägger stor vikt vid statistiska mätmetoder som 
grund för analysarbetet. Denna metod ger större möjlighet att bedriva forskning 
på ett objektivt sätt då påverkan från forskaren kan begränsas till utformningen 
av undersökningen och tolkningen av det insamlade materialet. (Holme & 
Solvang, 1997) En stor del av genusforskningen bygger på kvantitativa resultat 
då det är en förutsättning för att se strukturer och representationen av kvinnor 
och män. Fördelen med en kvalitativ studie anser vi dock, i enlighet med Kvale 
(1997), vara att förståelsen hos oss som forskare ökar då faktorer och aspekter 
som i en kvantitativ uppsats inte hade efterfrågats nu inkluderas i de data som 
samlas in. En kvalitativ metod ger oss även möjligheten att se hur strukturerna 
bekräftas, förändras och utmanas ur respondenternas perspektiv. Denna 
företeelse medför att vi får tillgång till en bredare och djupare insikt inom ramen 
för de områden vi avser att undersöka i vår uppsats.  

3.2 Metodologiskt genomförande och analys 
I detta avsnitt beskriver vi och motiverar vårt tillvägagångssätt och de faktorer 
som haft inverkan på vår uppsats. I avsnittet beskrivs vidare 
undersökningsgruppen, mentorsprogrammet, intervjuerna, och bearbetningen 
av empirin. Här förs även en diskussion om uppsatsens etiska överväganden. 

3.2.1Undersökningsgruppen 
För att svara på vårt syfte och för att skapa en mångsidig empiri, har vi utfört 
intervjuer med fem kvinnor anställda inom olika enheter på företaget. Samtliga 
kvinnor har medverkat eller medverkar i företagets interna mentorsprogram för 
kvinnor som deltagande adepter respektive mentorer. Respondenterna innehar 
ledande positioner på olika nivåer inom organisationen. Tre av respondenterna 
besitter i nuläget chefspositioner med lönesättande befogenhet medan de två 
övriga också har innehar ledande positioner, med den skillnaden att de ej har ett 
lönesättande ansvar. Inom undersökningsgruppen finns två respondenter som 
innehar det som vi i vårt resultat benämner ”högst befattningar”, vilket innebär 
att dessa två skiljer sig något gällande befattningsnivå i förhållande till de övriga 
tre respondenterna. Dock är dessa två respondenters befattningar inte identiska 
utan skiljer sig sinsemellan genom att den ena är högre rankad än den andra.  

Vidare kan vårt urval kännetecknas som ett kriterieurval där man utgår från 
utvalda kriterier (Patton, 2002). Det första steget i urvalsprocessen togs då vi i 
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samråd med vår kontaktperson på företaget tog beslutet att respondenterna 
skulle väljas ut inom ramen för mentorsprogrammet. Motivet var att dessa 
kvinnor befann sig på olika stadier i sin karriär, samt att de genom att deltaga i 
mentorsprogrammet troligtvis i tankarna tangerat de fenomen som vi ämnade 
undersöka. Kriteriet var att vi ville ha så lika mängd mentorer och adepter som 
möjligt för att få en jämn spridning gällande ålder och position. Respondenterna 
fick vi sedan tilldelat oss av vår kontaktperson genom att hon skickade oss en 
lista på utvalda deltagare innehållande viss bakgrundsinformation gällande 
befattning, ålder samt om de varit eller är mentorer respektive adepter i det ovan 
nämnda mentorsprogrammet för kvinnor. På listan fanns åtta förslag på 
respondenter, varav vi valde ut fem, men hade dock kvar övriga som reserver.  
När vi valde ut respondenterna såg vi till att det skulle bli en så jämn fördelning 
som möjligt mellan mentorer och adepter vilket vi ansåg skulle ge oss de mest 
nyanserade svaren och belysa vårt forskningsfråga ur olika perspektiv.  Det 
slutgiltiga urvalet blev således två mentorer och tre adepter. Vår avsikt var att 
intervjua ytterligare en mentor men detta visade sig omöjligt då inga fler 
kvinnliga mentorer fanns tillgängliga inom rimligt geografiskt avstånd.  

Det bör ytterligare poängteras att vi i vår metod inte själva helt styrt vårt urval, 
men då det studerade ämnet är av betydelse för företaget menar vi dock att det 
även ligger i deras intresse att vi kommer i kontakt med för uppsatsen relevanta 
personer. Vidare anser vi att respondenterna på grund av att de deltagit i 
mentorsprogrammet har bidragit med relevant information till vår uppsats då de 
tidigare reflekterat över liknande frågor som de vi avsåg få svar på och avspegla 
i vår undersökning. Vi som forskare upplevde följaktligen att det inte innebar 
några svårigheter för respondenterna att förstå och tala om ämnet, vilket gav ett 
fylligt och informativt material att analysera. Vi vill slutligen också påvisa att vi 
valde en relativt liten undersökningsgrupp med motivet att detta skulle ge oss 
som forskare möjligheten att ha mer omfattande intervjuer, vilket i sin tur 
skapade utrymme för djupare och mer mångskiftande tolkningar. 

3.2.2 Mentorsprogrammet  
Då samtliga respondenter har medverkat eller medverkar i organisationens 
interna mentorsprogram för kvinnor följer nedan en kort redogörelse för vad 
detta innebär. 

Företagets mentorsprogram för kvinnor, genomförs nu för tredje året i rad och 
har till avsikt att fungera som en riktad insats för ökad mångfald och för lika 
villkor i arbetet gällande kvinnor och män i organisationen. Programmet löper 
från cirka september till maj, det vill säga ungefär åtta till nio månader. 
Adepterna arbetar under programmets gång fram en utvecklingsplan som de 
uppmuntras stämma av med sin närmsta chef både under och efter programmet. 
Den formella mentor och adeptrelationen upphör i samband med att programmet 
avslutas.  
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Totalt har 37 adepter samt lika många mentorer medverkat i programmet och 
just nu har programmet 16 adepter respektive 16 mentorer som deltagare. För att 
få en plats i mentorsprogrammet måste både adepter och mentorer nomineras i 
en intern urvalsprocess där nomineringen kommer från olika affärsenheter, 
koncernavdelningar samt koncernstabers personalavdelningar. Respektive 
affärsenhet ska nominera två mentorer per adept, och önskemålet är att det ska 
vara en kvinna och en man varefter en av dem väljs ut.  Syftet med att få med så 
många kvinnliga mentorer som möjligt i programmet är för att visa på goda 
förebilder. Därefter har mentorsprogrammet en nomineringskommitté bestående 
av ett antal personalchefer samt programansvarig som väljer ut deltagarna samt 
matchar ihop adepter med mentorer. Målgruppen för mentorsprogrammet är 
kvinnor som har en vilja att utvecklas både som individ samt i organisationen, 
och som visat potential att ta en ledande befattning inom de närmaste åren.  Vid 
urval av adepter tas hänsyn till mångfaldsperspektivet med avseende på 
exempelvis ålder, utbildningsnivå, arbetsuppgifter, avdelning och ort. 

3.2.3 Intervjuerna  
Vi har i vår studie använt oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebar att 
vi som forskare hade en lista över specifika teman som skulle behandlas, men 
intervjupersonen gavs stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Denna 
metod bidrar till att intervjuprocessen blir flexibel och att tyngdpunkten ligger 
på hur intervjupersonen uppfattar och förstår frågor och skeenden. 
Tillvägagångssätt stämmer väl överens med vår kvalitativa ansats då man genom 
en semistrukturerad metod kan låta intervjun röra sig i olika riktningar, vilket 
ger kunskap om vad intervjupersonen upplever som särskilt relevant och viktigt. 
Således syftar metoden till att sätta deltagarnas perspektiv i fokus och inte 
forskarnas. (Bryman, 2002) För samtliga intervjuer använde vi därför en 
gemensam tematiserad intervjuguide med öppna frågor.  Vidare ställdes, i 
enlighet med Brymans (2002) resonemang, i intervjusituationen frågorna i 
möjligaste mån i den ursprungliga ordningen då detta ökade jämförbarheten 
mellan de olika intervjuerna. Vid tillfällen där respondenterna gav mindre 
utförliga svar hjälpte vi till genom att använda oss av följdfrågor. Dels sådana 
som vi innan intervjuerna utformat men även sådana frågor som föll sig naturligt 
under intervjun. På detta vis blev empirin fylligare och risken för att missa viktig 
information minimerades. Samtliga intervjuer genomfördes vidare av praktiska 
skäl i lokaler som tillhandahölls av företaget, vilket innebar att vi i avskildhet 
kunde utföra våra intervjuer. Vid samtliga intervjuer närvarade vi båda två och 
vi turades om att intervjua genom att vara ”huvudintervjuare” varannan gång.  
Det var en av oss som hade det övergripande ansvaret och ställde frågorna men 
den andra kunde alltid gripa in när det ansågs relevant eller när man fann det 
intressant att ställa en spontan fråga inom ämnet.  
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3.2.4 Bearbetning av empiri  
Vidare har vi bandat samtliga intervjuer med respondenternas tillåtelse för att 
kunna använda det som minnesstöd. Vi menar att vi genom att ha bandat 
intervjuerna tillåtit oss som intervjuare att vara mer lyhörda, och att vi i större 
utsträckning kunnat fokusera på hur respondenterna valde att uttrycka sig. 
Språkliga nyanser gav värdefull information och dessa skulle lätt gå förlorade 
om respondenternas svar endast hade antecknas (Bryman, 2002). Det bör 
emellertid poängteras att bandningen kan ha haft en viss hämmande effekt för 
vissa respondenter (Bryman, 2002). Detta var dock inget som var påtagligt eller 
något som vi som forskare kunde utröna under intervjuerna. I studiens fall anser 
vi därför att fördelarna med att banda intervjuerna definitivt har övervägt 
nackdelarna. Vidare har vi båda medverkat på samtliga intervjuer för att 
minimera risken att missa viktig information. Slutligen kan en risk med 
intervjusituationen vara att respondenterna inte svarar helt uppriktigt utan svarar 
på ett sätt som är socialt accepterat och därmed gör intervjuaren till lags 
(Bryman, 2002). Denna företeelse var emellertid inget som vi upplevde vara ett 
problem hos respondenterna i intervjusituationen.  

För att strukturera materialet till en form som lämpar sig för analys, 
transkriberades sedan intervjuerna så ordagrant som möjligt (Kvale, 1997). 
Kvale (1997) menar att transkribering av en intervju innebär att transkriberaren 
transformerar intervjun så att den blir rekonstruerad. Det är därför viktigt att 
beakta att talspråk och skriftspråk har olika retoriska former och det således kan 
vara svårt att göra utskrifter läsvänliga utan att tappa betydelser i uttalanden 
(Kvale, 1997). För att minska risken för ovanstående företeelse, har därför 
intervjuerna i denna studie i största möjliga utsträckning återgetts ordagrant.  

Avslutningsvis har vi som forskare, som vi tidigare nämnt, organiserat det 
insamlade materialet kring centrala teman för att skapa oss en god överblick av 
våra data. Detta anser vi har varit till hjälp när det gällde att skapa en mer 
överskådlig bild över hur respondenterna upplever sin situation. Tematiseringen 
av empirin underlättade vidare arbetet med att jämföra respondenternas utsagor 
med varandra samt med den teoretiska referensramen. Utifrån detta arbete tog 
sedan analysen sin form. I enlighet med uppsatsens utgångspunkt i det 
hermeneutiska angreppssättet, har vi tolkat empirin utifrån ett växelspel mellan 
helhet och del och olika synvinklar för att nå en djupare förståelse av det område 
som vi avsett att undersöka. I tolkningsprocessen har vi även använt oss av vår 
förförståelse för att kunna presentera en mångfald av tolkningar och 
argumentera för dem vi som forskare gemensamt anser som de mest rimliga. 
(Patel & Davidsson, 2003)Vi har således strävat efter att likna vår 
bearbetningsprocess med den hermeneutiska cirkeln. Detta har på ett konkret 
sätt skett genom att vi har läst varje intervju för sig och relaterat de olika 
delarna, frågorna och temana till intervjun som helhet. Vidare har vi arbetat med 
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att se och förstå hur olika delar från varje intervju kan relateras dels till varandra 
och dels till ett större teoretiskt sammanhang.  

3.2.5 Etiska överväganden 
Vid genomförandet av en uppsats bör man ta de forskningsetiska kraven i 
beaktande för att skydda de individer som deltar i undersökningen (Kvale, 1997; 
Vetenskapsrådet, 2002).  Nedan förs därför en diskussion om hur vi har gått 
tillväga för att säkerställa att respondenterna inte kommer till skada genom att 
delta i vår studie med utgångspunkt från en rad etiska aspekter.   

För att vår studie ska hålla en hög etisk kvalité skickade vi inledningsvis ett 
informationsbrev via e- post till berörda intervjupersoner innehållande studiens 
syfte och hur svaren avsågs att behandlas. I detta brev informerade vi även om 
att deltagandet i studien var frivilligt och att man som deltagande när som helst 
kunde välja att avsluta sin medverkan. (Vetenskapsrådet, 2002; Kvale, 1997)  

I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav för humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning har vi vidare behandlat utsagorna 
konfidentiellt vid presentation av studiens resultat och av den anledningen 
nämns inte respondenternas namn. Det är endast vi som forskare samt vår 
kontaktperson som har kännedom om vilka respondenterna är. Vi har även haft 
till avsikt att avidentifiera uttalanden så att de inte kan spåras till respektive 
respondent då vår undersökningsgrupp är förhållandevis liten. Vidare måste 
hänsyn tas till det som benämns som nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifter 
insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. 
Uppgifterna får vidare ej användas eller utlånas för icke-vetenskapligt bruk 
(Vetenskapsrådet, 2002) Samtliga berörda av studien har getts möjlighet att ta 
del av resultaten och återkomma med invändningar, samt informerats om på 
vilket sätt resultaten skall publiceras och presenteras. 

Slutligen har vi för att ytterligare säkerställa den etiska kvalitén, under studiens 
gång reflekterat över vår roll i sammanhanget, då det är av största vikt i en 
kvalitativ uppsats som denna. En forskare kan enligt Bryman (2002) inta olika 
roller i relationen med undersökningspersonerna, och oavsett vilken roll 
forskaren intar är det viktigt att denne överväger etiken i sitt bemötande av 
intervjupersonerna. Det finns alltid en risk att intervjuaren påverkar 
respondenten att svara eller uttrycka sig på ett visst sätt i intervjusituationen.  
(Bryman, 2002) Vår intention har emellertid varit att likna intervjuernas karaktär 
vid ett samtal för att få respondenterna att känna sig bekväma och avslappnade i 
situationen. Den etiska kvalitén innefattar vidare vikten av att studien är 
oberoende av yttre påverkan i största möjliga mån. Sponsorer, finansiärer såväl 
som de som deltar i studien kan genom sina krav och förväntningar påverka 
forskarens objektivitet. Det är viktigt att forskaren håller sig neutral och inte 
påverkas av dessa viljor. (Kvale, 1997) I denna studie kan sägas att den största 
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risken var att respondenterna eventuellt uppfattade oss och vår undersökning 
som ett redskap för arbetsgivaren. För att minimera den eventuella effekten 
informerades respondenterna på ett tydligt sätt om syftet med uppsatsen. 
Respondenternas svar har även, som tidigare nämnts, avidentifieras så att annan 
personal inom organisationen inte kan fastställa vem som sagt vad. Detta 
tillvägagångssätt anser vi innebar att respondenterna kände sig mindre pressade 
att leverera vissa ”korrekta” eller socialt önskvärda svar. Vad det gäller yttre 
påverkan exempelvis gällande krav och förväntningar på vårt resultat, har vi inte 
upplevt det som något problem under arbetets gång. Vi upplever inte att vår 
uppdragsgivare eller respondenterna velat påverka oss i någon riktning utan 
snarare att det från båda håll funnits en genuin nyfikenhet och ett öppet 
förhållningssätt till fynden i vår uppsats. 

Slutligen vill vi förtydliga och sammanfatta våra ställningstaganden. Syftet med 
uppsatsen är att söka djupare förståelse kring kvinnors upplevelser och 
erfarenheter och tolka dessa utifrån den innebörd de tillskriver dem. Denna 
företeelse bäddar för bästa möjliga resultat genom en orientering mot en 
förståelseinriktad och hermeneutisk ansats. Vidare har vår strävan att söka 
förståelse genom att föra en dialog med respondenterna lett oss fram till valet av 
ett kvalitativt angreppssätt. Ytterligare har vi i uppsatsen valt att ha en abduktiv 
infallsvinkel, där vi utgår både från teoretiska resonemang och empiri för att 
tillägna oss en bredare förståelse av problemområdet. Vidare kommer de val vi 
gjort under resans gång samt undersökningens metodiska förtjänster och 
begränsningar att diskuteras och problematiseras ytterligare i ett av uppsatsens 
senare kapitel.   
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I nästkommande två kapitel behandlas 
studiens empiri som vägleds av det teoretiska 
ramverkets teman. I det första kapitlet talar 
kvinnorna utifrån sina egna upplevelser, 
erfarenheter och åsikter om att verka och 
göra karriär i en mansdominerad miljö. I det 
andra kapitlet växlar kvinnorna till ett mer 
generellt och pragmatiskt perspektiv där de 
utifrån intervjufrågornas utformning talar 
som företrädare för organisationen och för 
ett resonemang kring organisationens 
förutsättningar att bli en mer attraktiv 
arbetsgivare för kvinnor.  
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4 KARRIÄR I EN MANSDOMINERAD ORGANISATION: FEM 
KVINNOR OM DEN EGNA KARRIÄREN  
Detta kapitel är uppdelat i två delar. Det första avsnittet fokuserar på hur 
kvinnorna upplever de villkor de möter i den mansdominerade organisationen 
och hur dessa villkor kan sättas i relation till deras karriärutveckling. I det 
andra avsnittet talar respondenterna om vad som påverkar deras karriär ur ett 
vidare socialt perspektiv.  

4.1 Kvinnors villkor i organisationen 
Kvinnorna talar i detta avsnitt om hur de på olika sätt etablerat sig i en 
mansdominerad organisation och hur de upplever, möter och hanterar 
stereotypa uppfattningar i sitt arbete. Vidare beskriver kvinnorna upplevelser 
och konsekvenser av den synlighet som skapas på grund av att de befinner sig i 
en minoritetssituation. Ytterligare ger kvinnorna en bild av aspekter som 
inverkar på kvinnors möjligheter att nå högre befattningar i organisationen. 

Anpassning till en mansdominerad organisation 
Inledningsvis menar samtliga respondenter att de både i sitt arbete men också 
under sin utbildning befunnit sig i en mansdominerad miljö och att detta inte är 
något de ser eller har sett som problematiskt. Det finns en progression i 
materialet som framträder vid en fortsatt diskussion om att verka i en 
mansdominerad organisation, där majoriteten av respondenterna talar om olika 
aspekter av anpassning. Återkommande handlar det om att det särskilt i en 
mansdominerad miljö krävs ett rakare sätt och att man behöver tänka på hur man 
utrycker sig om man vill få genom ett beslut. Att ta för sig, stå för sin åsikt och 
vara bestämd och tydlig framkommer också som viktigt, vilket illustreras i 
följande citat:  

”Det har man ju märkt att speciellt här på xxxx eftersom det är så 
mansdominerat så måste man verkligen ta för sig och man måste stå för 
sin åsikt, och man måste våga ha en åsikt.” IP 5 

”Jag tror att man anpassar sig på nåt sätt. Att man blir lite tuffare” IP 3 
 
Det kan vara intressant att lyfta fram att det förekommer variationer gällande 
upplevelser av anpassning. I kontrast till övriga respondenter uttrycker en av 
respondenterna som innehar en högre befattning att hon inte alls upplevt att hon 
har behövt ändra sitt beteende på grund av att hon är kvinna i en mansdominerad 
miljö.  

Att möta och hantera stereotypa uppfattningar  
Samtliga respondenter beskriver att de i olika utsträckning har mött fördomar 
eller stereotypa uppfattningar om kvinnor i sitt arbete. Intressant att poängtera är 
att respondenterna har inställningen att detta inte är något som har hindrat eller 
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påverkat dem i arbetet, men återigen visar materialet på en progression gällande 
fenomenet. Det framkommer inledningsvis att samtliga respondenter tenderar att 
inta ett förhållningssätt där de ignorerar könsstereotypa kommentarer och 
attityder gentemot dem som kvinnor. Vid en djupare reflektion kan det dock 
uttydas att det ignorerande förhållningssättet även innehåller inslag av aktivt 
motstånd där respondenterna medvetet strävar efter att motverka en förstärkning 
av den stereotypa kvinnliga bilden. Nedan ges exempel på variationer i 
respondenternas upplevelser och hantering av möten med könsstereotypa 
attityder:   

”Sånt händer. Man kan inte ta det så personligt” IP 1 

”Det är klart att jag träffat personer som har sagt till mig att jag gillar 
inte kvinnor på chefsbefattningar och i synnerhet inte om de har 
småbarn… ja menar att en och annan sån har jag träffat… men jag 
menar nej, jag har inte faktiskt…jag har känt mig uppmuntrad måste jag 
säga” IP 4 

”Man får absolut inte driva med kvinnliga klyschor…just det här att 
kvinnor är flamsiga och att kvinnor kan göra två saker samtidigt eller 
massa såna där… att man liksom ignorerar såna där saker… om nån 
skämtar om sånt…skratta inte…utan bara ignorera det.” IP 5 

 
Ett centralt tema i respondenternas utsagor är upplevelser av att man som kvinna 
tillskrivs vissa egenskaper och roller. I sammanhanget beskrivs även hur de 
hanterar och bemöter detta fenomen. Citaten nedan illustrerar nyanserna i 
respondenternas upplevelser:  

”Ofta blir det ju i mjuka frågor, så förväntas det att man är expert. (…) 
Ibland kanske det är en fördel att man är tjej självklart, framförallt men 
väldigt sällan, men att prata i en konflikt, bara för att man är tjej sänker 
de garden litegrann” IP 2 

”Man erbjuder sig inte att hälla upp kaffe, man erbjuder sig inte att 
skriva protokoll, om nån ska hämta, nåt, det är bara att sitta kvar, låt nån 
annan göra det. Att man liksom inte bjuder in till den här rollen, utan att 
man snarare försöker backa tillbaks…det är jätteviktigt, det gäller att 
markera det att man inte intar den rollen” IP 5  

”Att man kommer som enda tjejen till avdelningen och får kommentarer 
som ”ååå där är nån som kan koka kaffe”. (…) att de testar var gränsen 
går och sådär. Då får man bita av litegrann” IP 3 

 
Det första citatet återger en aspekt av att man som kvinna förväntas ha 
relationsinriktade egenskaper och att detta i vissa situationer upplevs ha positiva 
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konsekvenser. De två senare citaten speglar att respondenterna återkommande 
möter förväntningar om att de ska inta även andra roller som anses stereotypt 
kvinnliga. Vidare kan det i citaten utläsas att respondenterna använder ett aktivt 
och medvetet motstånd där de implicit men också explicit markerar ett avstånd 
till att inta de roller som de tillskrivs.   

Ytterlige en aspekt av förväntningar och stereotypa uppfattningar gällande 
kvinnor framträder i utsagorna. Respondenterna talar återkommande om de som 
kvinnor anstränga sig mer än en man för att få samma acceptans och erkännande 
för sitt arbete i organisation. En av respondenterna talar om detta fenomen på 
följande sätt:  

”Och då är det faktiskt dubbelt så svårt för en tjej för att dels måste man 
då vara snäppet…det är också en klyscha men det är så…man måste vara 
snäppet vassare för att få samma respons” IP 4 

 
Synlighet och särbehandling 
Respondenterna resonerar under intervjuerna kring fenomenet synlighet. Flera 
menar att en kvinna i en mansdominerad organisation blir mer synlig då man 
befinner sig i en minoritetssituation. Respondenterna talar om att 
organisationens aktiva arbete för att synliggöra och öka andelen kvinnor, 
exempelvis genom mentorsprogrammet samt det så kallade 30/70-projektet, 
även kan ha en baksida. Att bli synliggjord på detta sätt menar vissa av 
respondenterna kan bidra till en konflikt då deltagandet i sådana program kan 
uppfattas som särbehandling och förstärker uppfattning om kvinnor som 
avvikande:   

”Jag har väl lite svårt för såna här mentorsprogram som riktar sig till 
endast kvinnor för att… det blir helt plötsligt… ja det isolerar ju kvinnor 
som något speciellt, som något unikt. Jag tror att det får motsatt effekt” 
IP 5 

Det är jättebra det här mentorsprogrammet men när man berättar om 
det… det är väl en viss avundsjuka, för killarna har ju inte den här 
chansen” IP 3 

 
Det är intressant att belysa att respondenterna återkommande uttrycker en oro 
för att fokus riktas på att man är kvinna istället för att se till kompetensen som 
krävs för tjänsten. Återigen nämns att det kan krävas extra prestationer för att få 
samma erkännande som en man, vilket uttrycks i följande citat:  

”Jag känner att jag måste leverera, men det är säkert många med mig. 
Men jag måste bevisa att jag är här tack vare vad jag kan och inte tack 
vare att jag är tjej, det känner jag verkligen. Självklart så är det (…) Det 
är något som jag förväntar mig att de som har tillsatt mig har tillsatt mig 
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för den jag är och det jag bidrar med, med min kompetens. Men visst har 
jag fått kommentarer om att det är passande att jag som kvinna sitter på 
den tjänsten” IP 2  

 
Samma respondent menar dock att det även kan innebära en fördel att vara 
kvinna i en mansdominerad miljö där man målmedvetet arbetar för att öka 
andelen kvinnor och kvinnliga chefer. Hon menar att det kan ha haft en gynnade 
effekt för hennes karriärutvecklingen:  

”Så på det sättet kan man säga att det varit positivt för mig att vara tjej, i 
den här svängperioden, nu när det är så uppsjåsat… så hade man annars 
valt mig, det vet jag inte, men just den här gången var det nog positivt för 
mig” IP 2 

 
Sammanfattningsvis tolkar vi det som att det finns tendenser till spänningar 
mellan positiva och negativa aspekter av synlighet. Det förefaller vara svårt att 
balansera de goda effekterna av satsningar för att synliggöra kvinnor med de 
negativa konsekvenserna som kan innebära att kvinnor uppfattas som 
särbehandlade.  

Glastaket i praktiken 
Återkommande reflekterar intervjupersonerna över att kvinnor av olika 
anledningar verkar ha svårigheter med att avancera till högre tjänster i 
organisationen. Det är intressant att belysa de variationer i upplevelserna av 
detta fenomen som finns i undersökningsgruppen. De två respondenter med en 
högre befattning i organisationen menar att de inte har stött på fenomenet, men 
att det är möjligt att det kan existera och påverka andra kvinnor. .En av dem 
uttrycker sig enligt följande:  

Så jag har inte träffat på några väggar eller tak eller glastak eller så på 
vägen, det tycker jag faktiskt inte.” IP 4 

 
I kontrast till ovanstående respondenters upplevelser är det intressant att lyfta 
fram att de övriga respondenterna upplever att det existerar osynliga barriärer 
för att nå högre positioner i företaget, och att detta påverkar kvinnors 
karriärmöjligheter i organisationen. Återkommande reflekterar respondenterna 
över bidragande orsaker till att barriärerna upprätthålls. Respondenterna menar 
att en orsak är att männen i högre positioner tenderar att välja personer som är 
lika dem själva, samt att man bara ser sig om efter lämpliga kandidater i det 
närmsta nätverket som i organisationen följaktligen mestadels består utav män. 
Denna företeelse kan i sin tur bidra till att barriären inte bryts: Citatet nedan ger 
också en bild av att kvinnor ses som riskfaktorer:  

”Ja jag tror inte man vågar släppa in någon som inte är som dem. Om 
man tittar på… kvinnor kommer till en viss nivå sen kommer de inte 
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längre .(..) Och man byter chefstjänster bland befintliga personer, man 
byter tjänster med varandra och det blir ju ingen utveckling av det” IP 5 

4.2 Kvinnors karriärutveckling i ett vidare socialt perspektiv 
Under denna rubrik samlar vi respondenternas utsagor som ger uttryck för 
faktorer som kan påverka karriären i ett vidare socialt perspektiv. Teman som 
behandlas är respondenternas egen definition av karriärbegreppet, och vidare 
resonerar kvinnorna kring nätverk, mentorskap samt relationen mellan 
familjeliv och yrkesliv.   

Innebörden av att göra karriär  
Samtliga respondenter anser att karriär innebär att man utvecklas, breddar sina 
kunskaper och provar på nya arbetsuppgifter. Att göra karriär innebär således 
inte nödvändigtvis en strävan efter titlar eller att klättra i en hierarki utan mer 
om att bredda sin kompetens. Det är intressant att belysa att samtliga 
respondenter talar om karriär ur en gemensam synvinkel och ser på karriär som 
ett sätt att utveckla sig själva. Följande citat belyser detta:  

”0m man med karriär menar att alltid skaffa sig utmaningar och 
intressanta arbetsuppgifter, så har ju jag tyckt att det varit viktigt… det 
behöver nödvändigtvis inte betyda att klättra i hierarkin…” IP 4 

Intressant att poängtera att en av respondenterna med högre befattning menar att 
hon medvetet har planerat och prioriterat att göra karriär. Övriga uttrycker att de 
inte har haft någon medveten plan för sin karriär, utan att det mer handlat om 
tillfälligheter och att de har blivit uppmärksammade och uppmanade att söka en 
viss tjänst. Det finns således en tendens i materialet som visar att kvinnorna tar 
chansen att utvecklas i arbetet om de ges möjlighet:  

”Så det var ju ingenting jag sökte själv. Det bara blev det också. Men sen 
fick jag ju frågan då om jag ville ta på mig ansvaret och det ville jag ju” 
IP 3 

 
Vidare betonar respondenterna genomgående att de har prioriterat sitt arbete och 
att arbeta mycket. Att prioritera arbetet anses av respondenterna vara en 
bidragande orsak som har lett till att de getts möjligheter att komma vidare och 
utvecklas i sitt arbete. Företeelsen illustreras i följande citat:  

”Så jag har alltså aldrig överhuvudtaget karriärplanerat i hela mitt liv. 
Men det är klart, i praktiken är det klart att jag har haft såna uppgifter så 
att jag har prioriterat att jobba och att jobba mycket. Så är det ju.” IP 4 

 
Betydelsen av nätverk  
Samtliga respondenter betonar att nätverk har stor betydelse i arbetslivet samt 
för karriären. Både formella och informella nätverk upplevs som viktiga, dels 



38 
 

 
 

som sociala forum där man får chans att göra sig synlig och knyta kontakter men 
framför allt som ett medel för att få ta del av information:   

”Absolut, det är mest genom nätverk man får tips (…) Om man bara 
skulle sitta passiv så märks man inte. Man får så mycket information från 
olika håll ” IP 1 

”Och det är väldigt bra alltså, de man har på lite högre positioner… man 
får veta vad som händer och vad som är på gång… det är sånt där man 
borde tänka lite mer på faktiskt” IP 3 

 
Koncernens satsning på ett mentorsprogram för kvinnor har, enligt de 
respondenter som varit eller nu är adepter, också bidragit till att de fått ett 
formellt kvinnligt nätverk. Detta upplevs som positivt då de får möjlighet att 
träffa personer i ungefär samma position som de själva befinner sig i, vilket 
anses ge ett givande utbyte.  

Vidare resonerar respondenterna kring upplevelser av att kön kan ha betydelse i 
utvecklandet av informella nätverk.  Citaten nedan visar tendenser till att både 
män och kvinnor söker sig till sin egen könskategori. Detta fenomen kan dock i 
en mansdominerad organisation verka uteslutande för kvinnor, då det kan göra 
det svårare för kvinnor att få tillgång till information som sprids utanför de 
formella ramarna, exempelvis under luncher och fritidsaktiviteter. Följande citat 
illustrerar dessa reflektioner:  

”Men jag tror ju, för vi är ju lite olika, lite olika intressen, så det är 
kanske lite lättare att få manliga nätverk att fungera… Sport till exempel, 
ja när man har konferens så dricker killarna sin öl i bastun, men jag bryr 
mig inte, jag är inte intresserad. Jag tycker bara att det är jätteskönt att 
få gå in på mitt rum och bara bry mig om mig själv men det är ju ändå en 
viss kontakt som knyts, saker som sägs. Och det med bastun är väl ett 
sådant typexempel… Men det är ju så… Nätverken är jätteviktiga.” IP 2 

”Det är lite svårare som tjej att komma in… bara en sån sak som att gå 
och käka lunch med folk… som kille hänger du liksom bara med. Då 
ringer jag heller någon av mina tjejkompisar(…)På nåt vis, det här 
informella, på luncher och sådär, det sker ju rätt mycket 
informationsspridning… Jag kanske tappar lite sådant, och man får 
kanske anstränga sig lite mer för att få all information.” IP 3 

 
Erfarenheter av mentorskap 
Samtliga respondenter ställer sig positiva till att ha medverkat i organisationens 
mentorsprogram som adept eller mentor, och har en enhetlig syn på 
mentorsprogrammets positiva aspekter.  Fördelarna anses vara att man får tid för 
reflektion i det dagliga arbetet och att det ges möjligheter att bolla idéer och 
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problem samt utbyta erfarenheter med en person utanför den egna 
verksamheten. Vidare upplevs mentorskap i ett karriärperspektiv som ett stöd 
samt som ett medel för att få en ”push” i rätt riktning. Flera respondenter talar 
även om mentorns stöttande roll i processen att sätta upp karriärmål och att våga 
ta steget vidare i karriären.  

En av respondenterna som själv varit mentor, lyfter vidare fram mentorskap som 
ett verktyg i organisationens jämställdhetssträvan. Hon menar att man genom att 
ha både kvinnor och män som mentorer kan bidra till att män i högre positioner 
får ökad förståelse för hur kvinnor upplever sitt arbete och tvärtom. Således 
menar hon att det kan bidra till ökad förståelse för skillnader i hur kvinnor och 
män framställer sig själva och agerar i olika situationer. Ytterligare en av 
respondenterna uttrycker liknande tankar kring mentorsprogrammets effekter, 
vilket kan utläsas i följande citat:  

”En del av de manliga mentorerna är ju väldigt skeptiska till det här att 
det finns nån skillnad, så de har ju liksom ifrågasatt det här, och det ger 
en intressant diskussion. Och jag tror att det ger nog rätt mycket för dem 
också. ” IP 3 

 
Synlighet och stöd i samspel för att utvecklas i karriären 
Respondenterna talar om synlighet ur skilda perspektiv, vilket speglar 
komplexiteten gällande att som kvinna verka i en mansdominerad organisation. 
Tidigare i detta kapitel talar respondenterna om hur synligheten som skapas 
utifrån deras könstillhörighet kan upplevas som negativ. I detta avsnitt 
framträder andra aspekter av synlighet kopplat till karriärutveckling. Att bli 
synliggjord anses av samtliga respondenter vara avgörande för att få möjligheter 
till avancemang och nya arbetsuppgifter. Detta fenomen verkar enligt 
respondenternas utsagor vara nära kopplat till chefens roll. Genomgående 
framkommer det att det är viktigt att ha stödjande överordnade som ger en 
chansen att synas, att utvecklas och som tror på ens förmåga. Vidare 
framkommer arbetsuppgifternas betydelse som en del i att få möjligheten att 
synas och visa sin kompetens.  Nedanstående citat illustrerar dessa fenomen:  

”Att man blir sedd, det finns inget annat som är så viktigt. Det måste 
finnas någon som tror på mig och som vågar.  Så har man ju sett vad jag 
gör och vad jag kan, och då har man jobbat runt dem som ser vad man 
uträttat, det är min förmån” IP 2 

”Och jag har ju haft såna jobb som har inneburit att jag har synts…och 
det har ju betytt mycket.  Så det har nog ganska stor betydelse faktiskt, att 
man får synas i olika sammanhang. Och har man då chefer som ser till att 
man är med då, så att säga i de sammanhangen…då ges det möjligheter 
alltså” IP 4 
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Som nedanstående citat illustrerar menar flertalet respondenter vidare att det är 
vanligt att kvinnor i högre utsträckning än män begränsar sig genom att de inte 
riktigt tror på sig själva och sin förmåga. Det framkommer en gemensam 
uppfattning om att kvinnor i större utsträckning än män behöver stöd och 
självförtroende för att ta sig an nya arbetsuppgifter. 

”Det var ju så att min chef hon sa ju inte det första dagen att jag skulle ta 
över, men det var säkert tanken… men det var ingenting jag sökte själv” 
IP 3 

”Jag tror att det är väldigt viktigt att man får ett stöd, jag måste verkligen 
tro att jag till 100% klarar det och då måste jag verkligen ha en coach 
framför mig som tror på mig och som ser vad jag kan som kan lotsa mig 
lite ” IP 2 

 
Intressant att poängtera i sammanhanget är att en av respondenterna som innehar 
en av de högre positionerna i respondentgruppen, talar om kvinnors behov av 
stöd ur ett ”de” - perspektiv. Detta kan spegla en distanserad bild där hon  själv 
inte ser sig som en del i den problematik  hon talar om, vilket illustreras i 
följande citat:  

”Sen är det viktigt att kvinnor får möjligheter. Att de får utbildningar och 
tänker att de kan klara sju punkter och att de inte behöver klara alla tio 
på listan. Att de får lite stöd och nätverk och sådant” IP 1 

 
Hemsituationens påverkan på karriären 
Vidare talar respondenterna om förhållandet mellan familjeliv och yrkesliv, och 
det uppenbarar sig att samtliga respondenter har familj och barn. I detta avsnitt 
framkommer variationer i uppfattningarna om familjbildandets inverkan på 
karriären. De två respondenter som innehar de högsta befattningarna upplever 
inte att bildandet av familj har varit något som hindrat dem i karriären. Dessa två 
respondenter betonar dock också att de har varit mammalediga relativt kort tid 
på grund av att de känt att de annars kommit alltför långt bort från arbetet: 

”Så jag var hemma i 6 månader och min man var hemma i 6 månader. Så 
att…jag kände att jag inte kunde vara borta  så länge, jag tyckte liksom 
att då kom jag för långt bort och för lång tid…” IP 4 

 
En av dessa respondenter menar vidare att hon fått reaktioner från omgivningen 
på grund av hennes val att vara mammaledig relativt kort tid, men att denna 
reaktion även kan anses höra samman med vilken generation man tillhör:  

”Jag fick en reaktion om att jag inte tagit längre mammaledighet. Men 
det var lite längre efteråt och hon sa;” jahaaaa”, men hon var också lite 
äldre” IP  
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I kontrast till ovanstående respondenters upplevelser talar övriga respondenter 
om att barnafödande har påverkat deras arbetssituation och möjligheterna att 
avancera. Dels genom att de själva under den period man har barn avstår från 
vad som en respondent kallar ”riskpositioner”, och dels genom att man ges färre 
chanser. Citaten nedan speglar dessa aspekter:    

”Då när barna var små då valde jag medvetet att inte ta de här 
riskpositionerna på det sättet. Och sen i och med att man inte räcker upp 
handen får man ju inte de här spännande uppgifterna” IP 3 

”Jag menar om du blir med barn, eller om du precis har fått barn, du står 
ju inte överst på listan att bli tillfrågad för en avancerande tjänst, så är 
det ju. Och det drabbar kvinnor hårdare än män, det gör det. ” IP 5 

 
En respondent talar även om att det är oundvikligt att kvinnor gör ett avbrott i 
karriären i samband med barnafödande, och att detta innebär en nackdel ur 
karriärsynpunkt. Detta speglas i följande citat: 

”Den perioden där halkar man efter lite, det blir ett avbrott även om man 
försöker att komma runt, och även om bolagen idag gör mycket för att det 
inte ska bli så stor skillnad, men det spelar ingen roll, det kommer alltid 
vara en skillnad, även rent fysiskt är det så att du är hemma längst” IP 2 

 
Vidare handlar en central reflektion i respondenternas utsagor om betydelsen av 
det som någon benämner som en tredje sorts nätverk. Det nätverket består av 
exempelvis vänner och släkt som finns som ett stöd i omgivningen och ställer 
upp med barnpassning och dylikt. Genom att omge sig med denna typ av 
nätverk menar respondenterna att balansen mellan arbete och privatliv 
underlättats samt att detta bidragit till att de kunnat prioritera arbetet när så 
krävts. Ytterligare talar samtliga respondenter även på olika sätt om vikten av ett 
jämlikt förhållande, där mannen tar lika stort ansvar för hem och barn som 
kvinnan gör. Det förda resonemanget belyses nedan:  

”Själv har jag varit jättepreviligerad med far och morföräldrar som 
kunnat ställa upp då, plus att ja..vi har aldrig haft några diskussioner om 
vem som ska göra vad hemma utan…ja jämlikhet och sådär…och jag 
menar det hade inte funkat annars.” IP 4 

 
Ytterligare en aspekt av jämlikhet framträder genom att en respondent menar att 
man i ett förhållande där båda gör karriär, får turas om att utvecklas i arbetet:  

”Jag har ju gjort karriär på senare tid, för då har min man gjort sin. Det 
är ju trappstegseffekten, så har det fungerat för oss. Så då har vi sagt att 
nu är det din tur, nu är du ute och växer lite, om det är att han har tagit 
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ett nytt jobb eller nånting, och vi har lyckats med det också…fast det är 
inte alltid det fungerar. ” IP 2 

 
Avslutningsvis menar samtliga respondenter att de kan se en generell förändring 
gällande föräldraledighet i organisationen, där männen börjar vara hemma lika 
länge som kvinnorna samt att männen tar större ansvar för barnen gällande 
exempelvis hämtning på dagis och vård av sjukt barn.   
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5 ORGANISATIONEN SOM EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 
FÖR KVINNOR  
I detta kapitel ändrar respondenterna perspektiv till ett mer generellt och 
pragmatiskt perspektiv där de utifrån intervjufrågornas utformning talar som 
företrädare för organisationen och för ett resonemang kring organisationens 
förutsättningar att bli en mer attraktiv arbetsgivare för kvinnor. I de inledande 
avsnitten diskuteras varför kvinnor behövs i organisationen, samt vad som anses 
påverka företagets attraktivt utifrån interna och externa faktorer. I de 
nästföljande avsnitten ändrar diskussionen karaktär mot ett mer åtgärdsinriktat 
resonemang.    

Kvinnor som resurs 
Respondenterna reflekterar kring varför det är viktigt att öka andelen kvinnor i 
organisationen och lönsamhetsperspektivet framträder genomgående som ett 
centralt tema och argument. Ur ett lönsamhetsperspektiv anses det viktigt att 
kunna rekrytera ledare från en bred kompetensbas och att företaget därmed inte 
har råd att utesluta kvinnor ur denna. Vidare talar man om att mer diversa 
arbetsgrupper ger ökad kreativitet och effektivitet som i sin tur leder till 
förbättrad lönsamhet för organisationen.  Ökad mångfald med avseende på kön 
anses även skapa en förbättrad arbetsmiljö vilket leder till att kvinnor i högre 
utsträckning trivs och väljer att stanna kvar i organisationen. Ovanstående 
resonemang belyses med följande citat:  

”Jag har ju krasst lönsamhetstänk kring det. Jag tror vi får en bra miljö 
helt enkelt. Jag tror vi får folk som trivs, jag tror att vi får lättare att 
rekrytera och så vidare…om vi har en bättre blandning än vi har idag, 
det är jag helt övertygad om” IP 4 

 
Externa utmaningar 
Samtliga respondenter uttrycker att en stor del av problematiken i företagets 
strävan att vara en attraktiv arbetsgivare för kvinnor grundar sig i hur man i 
omgivningen uppfattar företaget och dess varumärke. Respondenterna menar att 
koncernen har ett rykte om sig som grundar sig i en historik inom den militära 
industri, och att företagets image kan verka som ett hinder i arbetet med att 
attrahera kvinnor. De menar således att detta faktum kan ha en påverkan på vem 
som väljer att söka sig till koncernen, vilket förstärks genom följande citat: 

”Det är den stämpeln, så om man inte gillar den militära stämpeln så ser 
tjejer det som ett hinder att söka sig hit” IP2 

Ett grundläggande dilemma enligt respondenterna är att rekryteringsbasen till 
största delen består av män eftersom det är männen som dominerar i antal på 
civilingenjörsutbildningar. Denna företeelse anses av samtliga respondenter vara 
det största problemet till varför koncernen har ett lågt antal kvinnor och därmed 
även kvinnliga chefer.  
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Interna styrkor 
I diskussionen om arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare framhäver 
respondenterna företagets starka sidor som arbetsgivare. En homogenitet speglas 
i uttalandena där respondenterna menar att företagets positiva sidor som 
arbetsgivare är det strukturerade arbetet med kompetensutveckling, att man ges 
möjlighet att arbeta i en internationell miljö, samt att man inom koncernen anses 
ha en mängd möjligheter att utvecklas inom koncernens olika områden. Vidare 
betonas organisationen som en unik arbetsplats:  

” Jag gillar ju xxxx, jag har varit här jättelänge så det är ju inte konstigt. 
Jag tycker att det är en otroligt kompetent arbetsgivare, vad man som 
individ får lära sig. Alltså vad som kommer personligen till mig i mitt CV. 
Det fundament som finns här inom de här väggarna är väldigt starkt … 
att det finns väldigt mycket, och det finns ingen annanstans” IP 2  

 
Respondenterna får frågan om vad de anser vara den idealiska arbetsgivaren, 
och utsagorna varierar något men har också många gemensamma drag. I 
enlighet med respondenternas syn på karriär framkommer ett genomgående 
tema där den idealiska arbetsgivaren bör kunna erbjuda utveckling i arbetet och 
möjligheter till kompetensutveckling.  

Betydelsen av marknadsföring  
För att öka andelen kvinnor nämner respondenterna en rad olika åtgärder. De 
talar om betydelsen av att marknadsföra vad man arbetar med inom företagets 
olika verksamheter. Det anses viktigt att tona ner den militära stämpeln och även 
framhäva att det finns ett bredare spektra av arbetsuppgifter. Detta kan enligt 
respondenterna göras genom att företaget aktivt går ut på högskolor, universitet 
samt grundskolor och informerar om verksamheten: 

”Det är den stämpeln, den sitter och det enda man kan marknadsföra sig 
med är att börja längst ned och tala om, vad gör vi för något egentligen, 
och bredda” IP2 

 
En av respondenterna belyser ytterligare en aspekt av marknadsföring av 
organisationen som arbetsgivare. Hon framhåller vikten av att behandla sin 
befintliga personal väl så att de sprider en positiv bild av företaget. Detta menar 
hon kan leda till att även kvinnor som har en förutfattad mening om företaget 
ändra uppfattning: . 

”Det som jag har sett har fungerat, det är kontakter. Att ta hand om de 
anställda så att det blir ett gott rykte utåt, att det här är ett bra företag 
och så vidare… Man rekommenderar där man trivs, så är det ju.” IP 2 

 
Återkommande talar även respondenterna om att man med fördel bör 
marknadsföra att företaget aktivt arbetar för en utjämning mellan könen för att 
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attrahera kvinnliga medarbetare. En ambivalens framträder dock då denna 
företeelse även ses som problematisk. Respondenterna menar att ett alltför starkt 
fokus på marknadsföring av  företagets riktade insatser gentemot kvinnor  
riskerar att uppfattas som kvotering , vilket kan verka frånstötande för både män 
och kvinnor. En av respondenterna talar i detta sammanhang om det så kallade 
30/ 70 projektet som pågår i organisationen och uttrycker sig på följande sätt: 

” Att man marknadsför det målet. Men det är svårt, man vill ju inte få 
negativa effekter så hur mycket ska man marknadsföra det? Man vill ju 
inte heller att killar ska börja dra sig från vår verksamhet och det var ju 
något vi försökte marknadsföra att vi inte ville ha kvotering i det där i 
alla fall… men det är lätt att det kan uppfattas som det och det är ju den 
balansgången som är väldigt svår”  IP 2  

 
Påverkan genom annonsering  
Vidare lyfter samtliga respondenter fram annonsering som en central del i 
arbetet med lyckas attrahera kvinnliga sökanden. Annonsering ses som ett 
viktigt verktyg som kan ha betydelse för vilka signaler man som företag vill 
förmedla: 

”Att man formulerar annonser… det var någon som sa att om man sätter 
upp en kvinna som kontaktperson, då är det mycket fler kvinnor som hör 
av sig och söker jobbet. Så en sån lite grej” IP 3  

” Och sen tror jag att det är viktigt att det syns att det syns kvinnor på 
bilder och broschyrer… jag tror faktiskt att det är det… det kanske verkar 
billigt eller enkelt, men jag tror att det är viktigt att det syns” IP 4 

 
Flera av respondenterna menar även att det är viktigt att i en jobbannons utrycka 
sig på ett sätt som signalerar att man söker ”hela” människor. Således menas att 
fokus i annonser inte bara ska beskriva de traditionella och formella 
kompetenser som krävs, då de kan uppfattas som stereotypt manliga. En av 
respondenterna menar ytterligare att det kan vara positivt att i en annons tydligt 
uttrycka att man gärna ser kvinnliga sökande, och att detta kan signalera 
arbetsgivarens ståndpunkt  i frågan och därmed  attrahera kvinnor.  

Attraktiva förmåner  
Vidare ger respondenterna förslag på förbättringar gällande förmåner som ett led 
i  att stärka företagets attraktionskraft.  Respondenterna menar att det redan idag 
finns bra förmåner men att de skulle kunna utvecklas till att innefatta exempelvis 
hushållsnära tjänster samt barnpassning. En av respondenterna efterfrågar även 
mer flexibla arbetstider och menar att detta skulle underlätta för henne i arbetet:   
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”Och såna mjuka saker som att man kan få förmåner som till exempel 
städhjälp...det skulle i alla fall jag tycka vara bra…och det här med att 
man skulle kunna styra lite själv med arbetstider.” IP 3 

 
Rekrytering som förutsättning och hinder  
En central del i företagets svårigheter att öka andelen kvinnor generellt likväl 
som andelen kvinnliga chefer ryms inom aspekter av rekrytering.  
Respondenterna menar att trots att det vidtagits vissa åtgärder gällande 
rekryteringsförfarandet för att öka andelen kvinnor i organisationen ändå finns 
förbättringspotential i rekryteringsprocesserna. Respondenterna menar vidare att 
det är viktigt att medvetenheten kring genus ytterligare förbättras i 
rekryteringssituationen, så att man kan gå ifrån mönstret där män tenderar att 
välja och uppmärksamma andra män. Respondenterna talar om att detta 
fenomen har en påverkan på kvinnors möjligheter att avancera och få tillträde 
till organisationen: 

”Till varje tjänst i högre befattning så ska man alltid leta fram ett 
kvinnligt alternativ…Också måste man motivera i så fall varför man 
väljer bort det. Så att man inte bara av slentrian tittar i sina manliga 
nätverk, utan du måste alltid anstränga dig för att hitta ett kvinnligt 
alternativ ” IP 5 

”Man bara tittar inom den manliga kretsen som många säger, men det är 
väl här som 30/70 målet kommer in och får upp ögonen. Det finns nog så 
många mer att ta av”   IP 2 

Respondenterna menar vidare att det är avgörande att öka antalet kvinnor i 
organisationen generellt och därmed bredda underifrån för att i framtiden kunna 
öka antalet kvinnliga chefer. Att öka antalet kvinnor underifrån anses bidra till  
en positiv spiral  som bidrar till att man i framtiden kommer att se fler kvinnor i 
ledande position, vilket exemplifieras nedan:  

”Så jag tror alltså att man ska bygga på volym, alltså kvantitet är otroligt 
viktigt i det här sammanhanget. Så jag prioriterar faktiskt att få in så 
mycket tjejer som möjligt i våran organisation, för då kommer det att… 
okej… med nåt års förskjutning, men det kommer att ge sig själv helt 
enkelt då va” IP 4  

 
I samma anda förs resonemang kring att de kvinnor som intar högre befattningar 
kommer att verka som förebilder i organisationen, vilket enligt respondenterna 
kan innebära att tankesätten hos både kvinnor och män förändras i 
organisationen. En av respondenterna uttrycker vikten av kvinnliga förebilder på 
högre nivåer och hur bristen på detsamma påverkar hennes tankemönster:  
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”Att man omedvetet tänker att liksom att nä, det går inte… för de som når 
de här högsta, det är ju en viss typ av människor och det är väldigt få 
kvinnor” IP 3 
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DEL 3: 
 

Slutdiskussion 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I denna del förs en diskussion kring 
undersökningens resultat vilka också återförs 
till tidigare anförd teori och forskning. 
Därefter reflekterar vi över vårt 
tillvägagångssätt samt diskuterar de 
slutsatser vi dragit. Vi avslutar med att ge 
förslag till fortsatt forskning.  
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6 DISKUSSION  
I detta avslutande kapitel förs en sammantagen diskussion gällande de skilda 
aspekter som framträtt ur vårt resultat samt vad som påverkat uppsatsens 
slutgiltiga alster.  

6.1 Resultatdiskussion 
I följande avsnitt analyseras det empiriska materialet i relation till det teoretiska 
ramverket. Resultatdiskussionen är uppdelad i tre större delar och följer 
dispositionen i föregående kapitel. Inledningsvis diskuterar vi de fynd som 
framträtt gällande att verka i en mansdominerad organisation. Ytterligare 
diskuteras karriärutveckling i ett vidare socialt perspektiv för att sedan avslutas 
med att lyfta fram skilda aspekter av organisationens förutsättningar att bli en 
mer attraktiv arbetsgivare för kvinnor.  

6.1.1 Kvinnors villkor i organisationen 
 
Omedveten insocialisering och medveten anpassning till en mansdominerad 
miljö 
Det är intressant att lyfta fram progressionen i materialet där respondenterna vid 
en första anblick inte upplever några problem med att verka i en mansdominerad 
organisation, men att det vid en djupare reflektion framträder att det kan vara 
problematiskt. Respondenterna gör också reflektionen att de under en längre 
period har befunnit sig i mansdominerade miljöer, och att detta kan ha en 
påverkan på deras upplevelser. Utifrån det faktum att de både i arbetet, men 
också under sin utbildning har befunnit sig i mansdominerade miljöer blir vår 
tolkning att det kan ha lett till att denna miljö inte uppfattas som annorlunda och 
att de följaktligen inte uppfattar sig själva som avvikare i denna miljö. Vi tolkar 
det således som att kvinnorna under en längre tid har socialiserats in i en 
mansdominerad miljö och att detta har format deras syn på den och sig själva.  

Vid en närmare eftertanke menar respondenterna vidare att de har anpassat sig 
på olika sätt. Det kan skönjas att de behövt anamma vissa sätt att vara och 
uttrycka sig för att få genomslagskraft exempelvis vid beslutsfattande, möten 
och liknande i organisationen. Cooper och Davidson (1992) menar att kvinnor i 
en mansdominerad miljö ofta behöver anpassa sig efter männen för att bli tagna 
på allvar och göra sin röst hörd. Även Billing (2006) talar om att kvinnor 
behöver anamma maskulina värden och egenskaper för att lyckas i karriären. 
Det beteende som kan liknas vid respondenternas upplevelser, benämner 
författaren som heterosocialitet. Fenomenet innebär att kvinnor lär sig om de 
överordnades behov och förväntningar och får genom denna kunskap mer 
utrymme i en mansdominerad miljö.  

Respondenterna verkar enligt vår tolkning inte tillskriva anpassning som 
fenomen någon problemartad betydelse. Det faktum att det krävde en djupare 
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eftertanke hos respondenterna för att upptäcka anpassningsbeteendena, kan tyda 
på att detta inte är något som de reflekterar över i vardagen. Det är även 
intressant att belysa att det finns variationer i undersökningsgruppen beträffande 
dessa upplevelser. I kontrast till övriga så framhåller den respondent med högst 
befattning att hon inte upplevt något behov av att anpassa sig på grund av att 
hon verkar i en mansdominerad miljö. Detta kan tolkas på flera sätt. 
Respondenten kan möjligtvis som person redan besitta de egenskaper och 
beteenden som krävs. En annan möjlig tolkning kan vara att kulturen på hennes 
arbetsplats skiljer sig från de andra respondenternas. En tredje tolkning kan vara 
att hon på grund av sin långa anställningstid i företaget anammat den 
mansdominerade kulturen och upplever den således inte som något problem.  

Spänningen mellan att införliva och motarbeta stereotypa roller  
Respondenterna beskriver återkommande skilda aspekter av möten med 
stereotypa uppfattningar. Vidare framträder även här en progression hos 
respondenterna genom att det vid en första anblick verkar som att kvinnorna inte 
tillskriver detta fenomen som något större problem, men att det vid en djupare 
reflektion dock anses ha en inverkan på deras beteende i yrkeslivet. I detta 
sammanhang kan det därmed vara intressant att diskutera hur respondenterna 
väljer att förhålla sig till och hantera stereotypa uppfattningar. Inledningsvis 
framkommer att respondenterna har ett förhållningssätt som innebär att de väljer 
att avfärda stereotypa attityder och kommentarer och menar att man inte får ta 
det personligt. En möjlig tolkning är att det finns en medvetenhet om att de som 
kvinnor får stå som representanter för gruppen kvinnor, och att de 
föreställningar som möter dem inte kan kopplas till dem som individer. 
Resonemanget stämmer överens med de tankar som framförs av Kanter (1977) 
samt Wahl (1992), om att kvinnor i minoritet blir symboler, eller så kallade 
”tokens”, för alla kvinnor. Respondenternas val av bemötande kan också delvis 
kopplas till Wahls (1992) könsneutrala strategi, som innebär att könets betydelse 
görs osynligt, dolt och oproblematiserat och därigenom bevaras kvinnans 
självkänsla. Progressionen i materialet speglas då det vid närmare eftertanke 
framkommer att flera respondenter använder ett aktivt och medvetet motstånd 
där de implicit men även explicit markerar ett avstånd till att inta de 
könsspecifika rollerna de tillskrivs. Att förväntas ta rollen som sekreterare eller 
den som hämtar kaffe framstår som typiska exempel på respondenternas 
upplevelser av detta fenomen. Kvinnornas tillvägagångssätt kan ställas i kontrast 
till Northouse (2007) som menar att det ofta är lättare att acceptera en tilldelad 
stereotyp roll än att bekämpa den. Vi tolkar dock respondenternas utsagor som 
att de inte accepterar de roller som de tillskrivs av kollegor, men att de sällan 
öppet konfronterar dem. Återigen tolkar vi det även som att kvinnorna präglats 
av sin långa närvaro i en mansdominerad miljö, och att de därför inte lyfter fram 
detta fenomen som något hinder eller problem.  Ytterligare en nyans av 
problematiken som behandlar tillskrivandet av könsstereotypa roller handlar om 
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att kvinnor per automatik tillskrivs relationsinriktade egenskaper.  En av 
respondenterna beskriver upplevelsen av att hon haft förväntningar på sig att 
inta rollen som konfliktlösare. Denna företeelse kan i enlighet med teoretiska 
resonemang bidra till att kvinnor ses som nödvändiga ”verktyg” för att få 
organisationen att fungera bättre genom att de intar roller som hanterar 
relationer, känslor samt klimat – och konfliktlösning. Vidare kan detta i 
förlängningen förstärka fokus på kvinnors egenskaper istället för att deras 
kompetens objektivt värderas. (Northouse, 2007; SOU 1997:135) 

Ännu en spegling av stereotypa uppfattningar och förväntningar som finns i 
organisationen är respondenternas upplevelser av att de som kvinnor måste 
prestera bättre än män för att få samma acceptans. Detta kan, enligt Cooper och 
Davidson (1992) existera på grund av mäns negativa attityder gentemot kvinnors 
lämplighet i ledande positioner, vilket gör att kvinnor sätts under hårdare press 
att bevisa motsatsen. En tolkning vi gör är att respondenternas upplevelser också 
kan bero på att teknikområdet i likhet med chefspositionen, är ett traditionellt 
manligt område och att det inte anses som att kvinnor har en ”naturlig” 
begåvning eller plats inom detta område. 

Avslutningsvis kan helhetsbilden som respondenterna ger knytas an till 
Northouse (2007) resonemang där författaren menar att det är vanligt att kvinnor 
i högre positioner utsätts för stereotypa uppfattningar och förväntningar. 
Författaren menar vidare att det för kvinnor med högre befattningar kan 
innebära en konflikt gällande att lyckas leva upp till förväntningar om hur man 
bör vara som kvinna i kombination med att vara i sin yrkesroll som chef. 
Slutligen tolkar vi ovanstående analys som att det krävs stor medvetenhet för att 
hantera de stereotypa förväntningar och attityder som finns i organisationen. 
Viktigt att poängtera anser vi ytterligare vara att både män och kvinnor bidrar 
till att upprätthålla och återskapa roller och stereotypa uppfattningar. Det verkar 
som att det många gånger är en omedveten process, vilket vi anser även gör det 
svårare att förändra. 

Riktade insatser: en balansgång mellan positiv och negativ synlighet  
Flera respondenter upplever det problematiskt att bli synliggjord på grund av sin 
könstillhörighet, exempelvis genom organisationens satsningar på att öka 
andelen kvinnor och kvinnliga chefer. Återkommande uttrycks en oro för att inte 
bli sedd för sin kompetens, utan för att man ”bara” är kvinna. Det finns en 
ambivalens i åsikterna om huruvida satsningar som används för att lyfta fram 
kvinnor kan anses som positivt eller negativt. En negativ aspekt kan enligt 
respondenterna vara att det skapas större fokus på könskategorisering, och att 
kvinnornas avvikande position ytterligare förstärks. Detta stämmer överens med 
de tankar som Powell och Graves (2003) för fram om att 
ledarutvecklingsprogram riktade till kvinnor kan verka främjande för kvinnors 
karriär men samtidigt kan upplevas ha negativa effekter.   En konsekvens av att 
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fokus riktas på främjandet av kvinnors karriärutveckling i organisationen kan 
vara att kvinnorna upplever behovet av att prestera mer än en man för att bevisa 
att man är kompetent nog. Som tidigare nämnts visar forskning att detta är ett 
vanligt förekommande fenomen (Cooper & Davidson, 1982). Ytterligare en 
negativ aspekt som respondenterna lyfter fram är upplevd avundsjuka från män, 
som antyder att kvinnorna särbehandlas genom de insatser som riktar sig mot 
kvinnor. En möjlig tolkning vi gör är att fenomenet återspeglar ett omedvetet 
tankemönster där männen förbiser att det kan finnas processer i organisationen 
som verkar hindrande för kvinnors karriärutveckling, samt att könen därmed inte 
ges samma förutsättningar i arbetet.  

Vidare lyfts det i vår analys fram att den synlighet som skapas av att man som 
kvinna verkar i en mansdominerad organisation som aktivt arbetar med riktade 
insatser för kvinnor, ibland även innebär fördelar. Denna syn kan i teorin 
återspeglas i Wahls (1992) diskussion om att kvinnor kan använda sig av den 
positiva strategin. Det innebär att man betonar fördelarna med att man som 
kvinna blir synliggjord, vilket exempelvis kan leda till att man får mer 
uppskattning och uppmärksamhet som i sin tur stärker självkänslan.  

Vi tolkar det sammantaget som att kvinnorna balanserar mellan att se det 
positiva med att få deltaga i riktade satsningar för kvinnor i organisationen, mot 
risken att detta uppfattas som att de åker snålskjuts på sin könstillhörighet. Detta 
är något som vi anser är bra att ha i åtanke som arbetsgivare, då denna form av 
insatser följaktligen kan få både positiva och negativa effekter. Risken finns 
även att man fastnar i ett stereotypt tankesätt om att alla kvinnor är i behov av 
stöd i karriären samt att alla män klarar sig utan denna typ av stöd. Faran kan 
således vara att man ytterligare förstärker mannens och kvinnans stereotypa 
könsroller i organisationen. Således anser vi att det är viktigt att inte bara 
fokusera på könsskillnader utan även se till varje individs behov och olikheter.  

Glastakets existens beroende på position 
Flertalet respondenter upplever att de kan se att kvinnor har svårigheter att 
avancera till högre befattningar i organisationen. I teorin beskrivs denna 
företeelse som glastaket, och utgör de osynliga barriärer som utesluter kvinnor 
från toppositionerna. Det beskrivs i teorin vidare som ett hinder som möter 
kvinnor som kategori, och är således inte ett individuellt hinder. (Wirth, 2001) 
Intressant att lyfta fram är den kontrast som framträder i sammanhanget, där de 
två respondenter med högre befattningar inte har upplevt detta fenomen. Det 
anser vi vara värt att poängtera då företeelsen ger utrymme för flera tolkningar. 
Möjligt är att dessa två kvinnor skiljer sig från de andra kvinnorna på något sätt, 
exempelvis i form av personliga egenskaper. Det kan också vara villkoren på 
respektive respondents arbetsplats som skiljer sig från övrigas. En tredje 
tolkning kan vara att dessa två kvinnors karriärvägar har skilt sig på olika sätt. 
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Empirin ger dock ingen tydlig förklaring till variationerna i upplevelserna, och 
därmed kan ingen grundlig analys göras i detta fall.  

De respondenter som upplever glastaket som ett problem, menar att det har sin 
grund i att män tenderar att orientera sig mot andra män. Att män väljer män kan 
enligt respondenterna bero på att man endast ser sig om efter lämpliga 
kandidater i det närmsta nätverket som således består av mestadels män. 
Följaktligen kan vi se en koppling mellan empiri och teori, med avseende på 
begreppet homosocial reproduktion (Powell & Graves, 2003). Upplevelser av att 
glastaket existerar och bibehålls kan vidare förklaras av att ledarskap enligt 
Northouse (2007) kan ses som en könsmärkt position. Enligt detta resonemang 
kopplas våra föreställningar om ledarskap ihop med det som anses manligt. 
Detta kan således bidra till att glastaket reproduceras och att kvinnor inte får 
tillgång till högre positioner då de på grund av stereotypa uppfattningar anses 
mindre lämpliga för chefspositioner. Powell och Graves (2003) gör en 
ytterligare utveckling av det teoretiska resonemanget och beskriver att det kan 
ses som osäkert och bidra till instabilitet om en kvinna väljs in till en ledande 
befattning i en manlig krets. Teorin kan tolkas i skenet av en respondents tankar 
om att män ser kvinnor som riskfaktorer och därför inte släpper in dem i de 
högre skikten i organisationen. Sammantaget tolkar vi det som att ovanstående 
resonemang kan ge en bild av de mer eller mindre dolda processer som kan 
bidra till att kvinnor har svårigheter att avancera till organisationens toppskikt.   

6.1.2 Kvinnors karriärutveckling i ett vidare socialt perspektiv 
 
Utveckling och breddad kompetens som en form av karriär 
Vi anser det intressant att belysa hur respondenterna förhåller sig till begreppet 
karriär, för att bilda oss en uppfattning om hur de ser på sitt yrkesliv och arbetets 
roll. Centralt i respondenternas utsagor är att karriär anses vara att man 
utvecklas i arbetet och breddar sin kompetens, men att det nödvändigtvis inte 
behöver betyda att man klättrar i en hierarki. Respondenternas inställning till sin 
karriär strider därmed mot både Arthur och Rousseau (1996) och Muhonens 
(1999) definition där karriär beskrivs som ett hierarkiskt avancemang samt något 
som följer utstakade spår, är snabb och utan avbrott. Respondenternas 
inställning verkar istället orientera sig mot det som Powell och Graves (2003) 
beskriver som de subjektiva faktorerna i karriärbegreppet, där betydelsen av att 
klättra i en hierarki tonas ner och istället betonas relationer till sina medarbetare, 
balans mellan jobb och privatliv, samt möjligheter att utvecklas.  

Respondenternas förhållningssätt till karriär speglas också av hur medvetet de 
har planerat sin karriär och utveckling. Det är intressant att belysa att 
majoriteten av respondenterna anser att karriären är något som präglats av 
tillfälligheter och att befordran är något som bara händer. Detta mönster 
beskriver Cooper och Davidson (1984) i sin teori om kvinnors karriärmönster 
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som det passiva mönstret. Endast en av respondenterna har medvetet och uttalat 
prioriterat att avancera i arbetet, vilket reflekterar vad Cooper och Davidson 
(1984) benämner som den medvetna strategin. En homogenitet präglar dock 
gruppen på det viset att samtliga har prioriterat sitt arbete och att arbeta mycket, 
samt betonar att möjligheter till utveckling är viktigt för dem. Detta tolkar vi 
som en strävan att utvecklas och att detta också i praktiken leder till en form av 
karriär, även om flera av respondenterna inte själva framhåller karriär som ett 
uttalat mål. Slutligen överensstämmer de tankar som undersökningsgruppen ger 
uttryck för med Muhonens (1999) forskning som påvisar att kvinnor sällan 
planerar sin karriär i någon större utsträckning.  

Nätverk: ett verktyg för att få tillgång till betydelsefull information  
Nätverk framhålls av samtliga respondenter som en viktig faktor för att knyta 
kontakter, få synas samt få information. Det ses även som ett verktyg som kan 
ge möjligheter till utveckling i arbetet. Respondenternas tankar överensstämmer 
till stor del med Larssons (1995) tankegångar om att nätverk är viktigt för att få 
stöd samt möjligheter att synas och röra sig uppåt i organisationer. Författarens 
menar vidare att det ofta är i nätverken man får tillgång till information gällande 
organisationen.  

Respondenterna talar återkommande om de informella nätverks betydelse. De 
anser att medverkan i denna typ av nätverk kan påverkas av könstillhörighet. 
Bland annat nämns exemplet där männen badar bastu och dricker öl på 
konferensen, vilket kan kopplas till begreppet male bonding. Det innebär att 
män skapar och upprätthåller band mellan sig både inom och utanför 
organisationens väggar exempelvis genom fritidsaktiviteter. Inom dessa 
informella nätverk utbyts ofta arbetsrelaterad information, som kvinnliga 
medarbetare följaktligen riskerar att gå miste om. (Fogelberg Ericsson, 2004) 
Detta kan knytas an till respondenternas upplevelser av att de på grund av sin 
könstillhörighet många gånger får anstränga sig mer för att få tillgång till samma 
information som sina manliga kollegor.  

Respondenterna menar vidare att organisationens mentorsprogram har gett dem 
tillgång till ett kvinnligt nätverk inom koncernen. Vår tolkning är att detta 
program kan ha en positiv verkan, men att det kan vara otillräckligt då det ändå 
inte ger tillgång till de manliga sfärer där betydelsefull information utbyts. 
Ytterligare tolkar vi det i vår analys som att både män och kvinnor bidrar till 
upprätthållandet av könsspecifika mönster gällande nätverk, där båda könen 
tenderar att välja att kommunicera med personer som liknar dem själva, vilket 
också framkommit i tidigare studier (Ragins & Sundström, 1989)  

Mentorskap som mötesplats 
I diskussionen om kvinnornas karriärvillkor menar Larsson (1995) att 
kvinnonätverk och ett mentorsprogram med mentorer högre upp i hierarkin är en 
kreativ lösning på kvinnors svårigheter att avancera i karriären. Mentorskap och 
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mentorsprogram anses vidare vara en effektiv metod för att ge kvinnor tillträde 
till organisationen (Larsson, 1995). I enlighet med detta resonemang har 
samtliga respondenter upplevt mentorsprogrammet som något positivt där 
mentorn har fungerat som ett stöd och gett dem mod att ta steget vidare i 
karriären. Empirin speglar också att mentorsprogrammet har synliggjort att 
kvinnor och män ser olika på de villkor som de utifrån sin könstillhörighet möter 
i den aktuella organisationen. Respondenterna menar vidare att denna företeelse 
bidrar till ökad förståelse hos båda könen gällande mäns och kvinnors olika 
förutsättningar i organisationen. Detta går i enlighet med Clutterbucks (1987) 
diskussion om att kvinnor genom att ha en manlig mentor kan lära sig och bättre 
förstå och hantera både den formella och informella strukturen i en 
mansdominerad organisation. Vi anser att detta synsätt speglar synen att det är 
kvinnans som behöver anpassa sitt beteende för att få samma möjligheter som 
män i yrkeslivet. Det är intressant att notera att respondenterna lyfter fram ett 
mer modernt synsätt, där ett gemensamt utbyte betonas där också männen kan 
dra lärdom av kvinnornas erfarenheter. I empirin framkom dock upplevelser av 
att manliga mentorer ifrågasatt betydelsen av kön och kvinnors och mäns skilda 
villkor i arbetslivet och karriären, vilket vi anser speglar en omedvetenhet om 
fenomenet. Detta tolkar vi vidare som ett betydande fragment i att 
könsordningen bibehålls och återskapas samt att en gemensam medvetenhet är 
ett första steg för att kunna förändra rådande könsmönster. 

Synlighet och stöd som förutsättning för karriär 
Respondenternas utsagor pekar på att synlighet är en avgörande del i att kunna 
avancera och utvecklas i arbetet. Vi tolkar det som att den typ av synlighet som 
respondenterna menar, i första hand har att göra med att få möjlighet att visa och 
bli sedd för sin kompetens. Utsagorna visar vidare att chefen och andra 
överordnade har en viktig roll vad gäller att uppmärksamma prestationer och 
erbjuda möjligheter till vidareutveckling i arbetet. Med utgångspunkt i tidigare 
teoretiska resonemang som menar att kvinnor ofta får arbeta hårdare för att få 
samma erkännande som en man, torde det kunna vara svårare för en kvinna att 
synliggöra sin kompetens på samma villkor som en man i en mansdominerad 
organisation. En reflektion vi gör i detta sammanhang är också att diskussionen 
om homosocialitet och male bonding kan vara tillämbar här, på så sätt att en 
manlig chef i högre grad möjligtvis orienterar sig mot andra män i sin 
omgivning. Dessa två fenomen menar vi även kan ha en påverkan på kvinnors 
möjligheter att bli sedda för sin kompetens i en mansdominerad organisation.  

Det lyfts i empirin också fram att det är viktigt att hamna på ”rätt” sorts 
arbetsuppgifter och i rätt sammanhang. Detta kan kopplas till Hirdmans (1988) 
resonemang om genussystemet där könen hålls isär, det vill säga att kvinnor och 
män ofta har olika uppgifter i en organisation där mannens arbetsområden 
tillskrivs ett högre värde. En tolkning vi gör är således att kvinnor ofta hamnar 
vid sidan om karriärspiralen och på positioner utan större möjligheter att 
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avancera, vilket i sin tur bidrar till att mönster, könsmärkta positioner och 
attityder återskapas.   

Vidare menar respondenterna att de själva och kvinnor generellt är i behov av 
självförtroende och support för att ta sig an nya arbetsuppgifter. Det är intressant 
att ett återkommande tema i utsagorna handlar om att kvinnor i mindre 
utsträckning än män vågar ta steget ut på okänd mark om de inte är helt säkra på 
att de kommer lyckas.  Muhonen (1999) menar att kvinnor generellt uppvisar 
bristande självförtroende gällande att marknadsföra sig själva, och att kvinnor 
ofta tvivlar på sina egna kompetenser och förmågor. Även Powell och Graves 
(2003) samt Larsson (1995) menar att kvinnor ofta behöver stöd i olika former 
för att stärka självkänslan och våga sätta mål i karriären.  

Vi menar således att det är flera processer som kan verka hindrande för kvinnors 
avancemang och synlighet samt att dessa processer pågår både inom individen 
och i organisationen. Det kan alltså i mansdominerade organisationer krävas en 
större medvetenhet om att kvinnor ofta får anstränga sig mer för att bli bedömda 
som likvärdiga, samt att kvinnor generellt inte framhäver sig själva och sina 
förmågor på samma sätt som män. Vi menar vidare att medvetenheten om att 
människor tenderar att kommunicera och välja människor som är lik en själv bör 
lyftas fram som en aspekt som kan ha påverkan på kvinnors villkor i 
mansdominerade organisationer. Tillsammans utgör dessa aspekter delar i det 
pussel som utgör kvinnors villkor i mansdominerade organisationer.  

Avslutningsvis vill vi även lyfta fram det intressanta fynd som framkommer 
genom att respondenten med en högre befattning utmärker sig genom tala om 
kvinnors behov av stöd ur ett “de” - perspektiv. Vi tolkar hennes syn som ett 
uttryck för att hon personligen inte ser sig som en del problematiken, men att 
hon har en medvetenhet om att andra kvinnor kan uppleva behov av stöd. En 
möjlig tolkning utifrån Billings resonemang (2006) är att hon som högre chef 
inom en tekniktungtung bransch har anammat vissa manliga egenskaper som 
kan ligga till grund för det distanserade förhållningssättet.  

Hemsituationen som resurs eller hinder för karriär 
I diskussionen om kvinnors karriärvillkor i ett vidare socialt perspektiv, 
framkommer att synen gällande förhållandet mellan familjeliv och yrkesliv 
skiftar. De två respondenter med högre befattningar utmärker sig återigen från 
övriga, då det framkommer att de valt att göra ett kortare avbrott i arbetet i 
samband med barnafödande. Detta går i enlighet med vad Powell och Graves 
(2003) kallar det jämlöpande mönstret gällande bildandet av familj, och 
kännetecknas av att man skaffar barn och gör karriär parallellt, med ett 
eventuellt kortare avbrott. I kontrast till detta menar författarna att det även finns 
det sekventiella mönstret, där man arbetar i perioder då man har små barn. Det 
senare kan sägas överensstämma med de övriga respondenternas 
tillvägagångssätt vid bildandet av familj. Respondenterna menar att karriären i 
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detta livsskede påverkas på två sätt. Dels på grund av att de inte ses som lika 
attraktiva för ledande positioner som kräver tid och närvaro på arbetet, och dels 
för att de själva medvetet väljer att stå tillbaka i arbetet under denna period. 
Northouse (2007) menar att det sistnämnda är typiskt för kvinnor, och kallar det 
för att kvinnor i många fall väljer att göra ”mamma-karriär”. Vidare finns det 
dock variationer i respondenternas utsagor där likheter även finns med Cooper 
och Davidsons (1984) diskussion om att kvinnor väljer att göra karriär senare i 
livet, det så kallade sena karriärbeslutet.  

Northouse (2007) samt Powell och Graves (2003) menar att avbrott i samband 
med barnafödande kan innebära att kvinnor riskerar att halka efter i karriären, 
och att det finns en risk att de misskrediteras på grund av frånvaron. Enligt dessa 
författare kan ett avbrott ses som en kompetenslucka, samt att kvinnans roll som 
huvudansvarig för hemmet skapar och återskapar stereotypa uppfattningar hos 
omgivningen om kvinnors prioriteringar gällande karriär och familj. Intressant i 
sammanhanget är att en av respondenterna beskriver att personer i hennes 
omgivning reagerat på hennes korta barnledighet.  En reflektion vi gör är att 
kvinnor således kan ses som avvikande om de går emot de stereotypa 
uppfattningarna genom att prioritera arbetet framför hem och familj, samt att de 
även kan uppfattas som kontroversiella på grund av sitt handlande.  

Vidare är en central del i respondenternas utsagor att stöd från omgivningen, det 
vill säga familj, släkt och vänner, är avgörande för att kunna kombinera familj 
och yrkesliv. Det benämns av en respondent som en tredje typ av nätverk, utöver 
de formella och informella nätverken i arbetet. Speciellt framhävdes att 
jämlikhet i hemmet i förhållandet tills sin partner är en viktig förutsättning för 
att få livspusslet att gå ihop. Fynden överensstämmer med Muhonens (1999) 
resonemang då hon påvisar att stöd från omgivningen samt jämställdhet i 
hemmet är en väsentlig del i kvinnors möjligheter att göra karriär.  

Det är vidare intressant att notera att en av respondenterna menar att hon och 
hennes partner turas om att utvecklas och avancera i arbetet genom att den andra 
parten under en period får ta ett större ansvar för hemmet. Vi anser, med 
utgångspunkt i Powell och Graves (2003) resonemang om kvinnors mönster i 
samband med bildandet av familj, att ovanstående tillvägagångssätt kan utgöra 
ett tredje mönster där mannen och kvinnan växelvis satsar på yrkeslivet.  Flera 
respondenter reflekterar över att mäns och kvinnors ansvarsfördelning för hem 
och barn generellt sett i organisationen är under förändring, där männen numera 
börjar ta ut föräldraledighet i samma utsträckning som kvinnor. Utifrån dessa 
reflektioner tolkar vi det som att ökad jämställdhet på den privata arenan även 
kommer att främja jämställdhet i arbetslivet i framtiden. Således är det möjligt 
att stereotypa uppfattningar om kvinnans ansvar för hemmet kan komma att 
reduceras, och därmed påverka och underlätta kvinnors karriärmöjligheter. 
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Ytterligare vill vi med utgångspunkt i Powell och Graves (2003) diskussion om 
att uppfattningar om karriär mestadels grundar sig på mäns erfarenheter, belysa 
att synen på kvinnors karriärer ses i relation till den manliga definitionen av 
begreppet. Det har sin grund i att kvinnan länge haft rollen som huvudansvarig 
för hemmet och gjort ett sent inträde på arbetsmarknaden, vilket har inneburit att 
det är männen som har format villkoren i arbetslivet. Vi tolkar det som att det 
kan vara en anledning till att fokus ofta läggs vid att undersöka hur kvinnor 
balanserar sin roll i hemmet med sin yrkesroll, och att detta fokus sällan 
förekommer i tal om mäns karriärvillkor. Avslutningsvis menar vi att de kvinnor 
som väljer att skaffa barn har svårigheter med att följa den manliga 
karriärvägen, och att detta således påverkar deras möjligheter att göra karriär. 
Ett exempel kan enligt Powell och Graves (2003) vara att kvinnor ses som 
osäkra i mer ansvarsfulla befattningar på grund av frånvaron från arbetsplatsen 
eller mindre hängivna till sitt arbete . 

6.3 Organisationen som en attraktiv arbetsgivare för kvinnor 
 
Kvinnor som lönsam investering 
Respondenterna talar om argumenten bakom strävan att öka andelen i kvinnor i 
organisationen. Samtliga respondenter menar att det är viktigt att öka andelen 
kvinnor generellt i organisationen och menar vidare att det ger ökad lönsamhet, 
kreativitet och trivsel. Denna uppfattning går i linje med de värderingar och 
tankar som finns i samhället och debatten idag, där jämställdhet anses ge 
konkurrensfördelar och lönsamhet (URL 1; URL 2: URL 3). Vi anser dock att 
det kan finnas en fara med att endast se lönsamhetsperspektivet som drivkraft 
för arbetet med jämställdhet i organisationer. Då detta synsätt inte har etablerats 
i forskningssammanhang, kan man ännu inte med säkerhet säga att jämställdhet 
faktiskt bidrar till ökad lönsamhet. Frågan vi ställer oss är således vilka 
konsekvenser ett forskningsresultat som visar det motsatta skulle kunna leda till. 
Risken kan då vara att arbetet med jämställdhet avstannar och hamnar längre ner 
på företagens prioriteringslista.  

Samspelet mellan interna styrkor och externa utmaningar  
Det uttrycks att ett betydande problem är att kvinnor utgör en minoritet på de 
tekniska utbildningarna vilket bidrar till en tunn rekryteringsbas, men att denna 
företeelse anses ligga utanför företagets kontroll. Vidare fortsätter diskussionen 
om organisationens förutsättningar att stärka sin position som attraktiv 
arbetsgivare för kvinnor, till att handla om den bild som omgivningen har av 
företaget. Då organisationen präglas av en historia inom den militära industrin 
kan det enligt respondenterna ha en negativ inverkan i företagets strävan att 
attrahera fler kvinnor. Utifrån ett employer branding perspektiv kan företagets 
anseende ha en avgörande betydelse vid val av arbetsgivare (Grout 2002; 
Backhaus och Tikko 2004). Enligt Backhaus och Tikoos (2004) employer 
branding - modell tolkar vi det vidare som att företagets image och symboliska 
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värden inte matchas med målgruppen kvinnor. Detta kan ytterligare styrkas av 
Berthon et al., (2005) som menar att desto tydligare ett företags värden 
kommuniceras och matchar de värderingar som den potentiella arbetskraften har 
desto större blir dess attraktionskraft. 

Vidare anser respondenterna att företagets styrkor som arbetsgivare är att de 
arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling, samt att man som arbetstagare 
har en mängd möjligheter att utvecklas inom olika områden både inom Sverige 
samt internationellt. De uttrycks i sammanhanget att den idealiska arbetsgivaren 
skall kunna erbjuda utveckling i arbetet och möjligheter till 
kompetensutveckling. Det finns således en överensstämmelse mellan 
respondenternas uppfattning av arbetsgivarens befintliga styrkor och bilden av 
den idealiska arbetsgivare, och ur ett employer branding - perspektiv kan 
företeelsen enligt oss tolkas som något positivt. Enligt Sutherland (2002) är det 
en grundläggande förutsättning att känna till de faktorer som de önskade 
arbetstagarna anser som viktiga. De önskade elementen kan enligt författaren 
lyftas fram och användas som en styrka vid marknadsföring av organisationen 
som en attraktiv arbetsgivare för den målgrupp de önskar attrahera. Något vi vill 
påvisa är dock att önskan om möjlighet till kompetensutveckling i arbetet, enligt 
vår uppfattning, inte kan ses som något könsspecifikt kopplat till kvinnor, det 
vill säga att män i lika hög utsträckning som kvinnor ser detta som en lockande 
faktor gällande val av arbetsgivare. 

Områden med förbättringspotential 
När respondenterna får frågan vad de tror organisationen kan utveckla och 
förändra för att förbättra sina förutsättningar att öka andelen kvinnor generellt 
samt andelen kvinnliga chefer, framkommer fyra teman: marknadsföring, 
annonsering, rekrytering samt förmåner. Nedan diskuteras respondenternas syn 
på dessa fyra aspekter i relation till tidigare anförd teori.   

Som nämndes i ovanstående stycke betonas den militära imagen som företaget 
kännetecknas av som en stor del i problematiken med att attrahera målgruppen 
kvinnor. Respondenterna menar att det är viktigt att företaget tonar ner den 
militära prägeln och istället marknadsför andra sidor av organisationen. Som 
tidigare nämnts är en av företagets styrkor att det anses vara en unik arbetsplats 
på så vis att det finns ett brett spektra av arbetsuppgifter och arbetsområden, och 
detta bör enligt respondenterna lyftas fram genom marknadsföring på 
exempelvis högskolor och universitet. Detta anser respondenterna vara 
betydelsefullt för att ändra företagets anseende vilket i sin tur anses kunna ha en 
påverkan på vilka som väljer att söka sig till organisationen. Detta går i enlighet 
med Alvesson (2004) som menar att tid och energi måste ägnas åt hur företagen 
skall visas upp för att producera så positiva förväntningar som möjligt hos 
blivande kunder och anställda. Vi anser det intressant att belysa att 
respondenternas egen uppfattning av företaget således inte verkar 
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överensstämma med företagets allmänna rykte och att det finns utrymme att 
förändra den rådande framtoningen exempelvis genom de åtgärder som 
respondenterna framhäver. Ytterligare en aspekt av marknadsföring som kan 
knytas an till detta resonemang är den bild som de anställda förmedlar till sin 
omgivning. En respondent lyfter fram att företaget bör värna om sina anställda, 
då dessa har en stor roll i att sprida en positiv eller negativ bild av företaget som 
arbetsgivare. Detta fenomen tas även upp av Sullivan (URL 4)) som en aspekt 
av arbetet med employer branding, då han menar att de historier som de 
anställda sprider har en påverkan på företagets attraktionskraft. Vi anser dock att 
problematiken gällande företagets militära stämpel kan vara djupt rotad hos 
allmänheten vilket kan försvåra organisationens strävan att få in 30 procent 
kvinnliga chefer år 2015. 

Respondenterna ger förslaget att man bör marknadsföra organisationens arbete 
med utjämning mellan könen, och att detta kan ha en positiv effekt på företagets 
attraktionskraft gentemot kvinnor. Som tidigare diskuterats, menar dock 
respondenterna att den nämnda åtgärden kan uppfattas som kvotering och 
därmed få motsatt effekt. Viktigt anser vi i sammanhanget vara att arbetsgivaren 
innehar en medvetenhet om dessa skilda uppfattningar på så vis att 
organisationens aktiva jämställdhetsarbete kan påverka företagets image.  

Ytterligare en aspekt som angränsar till marknadsföringsområdet är vad 
företaget förmedlar genom annonsering. Respondenterna menar att det kan ha en 
inverkan på huruvida kvinnor väljer att söka sig till organisationen. Förslag som 
ges är att ha en riktad annonsering där man explicit söker kvinnliga medarbetare, 
att visa kvinnor på bilder och i broschyrer samt att ha en kvinna som 
kontaktperson i annonserna. Även detta kan ses som en betydande del i det som 
påverkar företagets image och de värderingar organisationen förmedlar, i 
enlighet med Backhaus och Tikoos (2004) employer branding - modell. Vi 
anser, med kvoteringsaspekten lyft åt sidan, att den nämnda insatsen kan vara ett 
led i att tona ner uppfattningar om organisationen som en mansdominerad 
arbetsplats, vilket torde kunna bidra till att attrahera fler kvinnor till företaget.  

Respondenterna nämner att förmåner kan vara ett sätt att attrahera kvinnor till 
organisationen. De förmåner som främst efterfrågas är hushållsnära tjänster och 
barnpassning. Denna önskan överensstämmer med Hirschmans (2002) 
diskussion om att det kan ses som attraktivt om ett företag kan erbjuda andra 
värden än exempelvis lön. Vidare betonar författaren att livskvalitetsaspekter 
såsom arbetstider och karriärmöjligheter har en stor inverkan på valet av 
arbetsgivare. Drake och Solberg (1996) menar ytterligare att hushållsnära 
tjänster kan ha en positiv inverkan på så sätt att kvinnor med hjälp av dessa kan 
arbeta mer tidseffektivt och i högre utsträckning närvara på arbetet vilket kan 
bidra till att de vågar söka sig till ledande positioner. Återigen kan 
respondenternas tankar kopplas till Grout (2002) som betonar vikten av att 
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anpassa sig till den målgrupp man riktar sig till och deras förväntningar och 
behov för att bli mer attraktiv som arbetsgivare. Detta görs i strävan efter att 
företaget ska bli det som benämns som ”employer of choice” (Sutherland, 
2002). Således anser vi att förmåner för kvinnor kan ha dubbla effekter såtillvida 
att det verkar underlättande för kvinnors karriärutveckling samtidigt som det 
bidrar till en positiv image av företaget som i sin tur kan leda till att kvinnor i 
högre utsträckning attraheras av företaget. 

Rekryteringsförfarandet diskuteras som en komplex och problematisk process 
som ytterligare kan förbättras. Respondenterna menar att det är viktigt att öka 
medvetenheten hos beslutsfattarna vad det gäller könsvillkor, för att komma 
ifrån beteendet där män tenderar att välja män. Ett förslag som ges är att det till 
varje tjänst i högre befattning alltid ska finnas ett kvinnligt alternativ och att det 
ska krävas en motivering till varför denna kandidat eventuellt väljs bort. 
Resonemanget kan knytas an till Goldins och Rouse (2000) diskussion om att 
det är viktigt att ha en öppen rekryteringsprocess där föreställningar och 
stereotypa uppfattningar om kön reduceras. Det är även viktigt att se över rutiner 
vid rekryteringar till högre positioner så att beslut inte fattas på ad -hoc basis, 
vilket exempelvis kan förbättras genom att man i organisationen skapar ett 
systematiskt tillvägagångssätt vid rekrytering (Powell & Graves, 2003).  

Respondenterna menar att ökandet av andelen kvinnor generellt i organisationen 
per automatik kommer leda till fler kvinnor i ledande positioner. Vi menar 
emellertid att det finns en fara med detta synsätt då det finns exempel på 
organisationer och branscher där kvinnor är i majoritet men ändock är det män 
som innehar de högsta och mest inflytelserika positionerna. Genom att fler 
kvinnor når högre positioner kan de vidare enligt respondenterna verka som 
förebilder och bidra till att stereotypa uppfattningar om kvinnor förändras hos 
både män och kvinnor.  Dessa tankar kan kopplas till Powell och Graves (2003) 
diskussion om glastaket. De menar att man genom att öka andelen kvinnor i 
ledande befattningar, också minimerar risken för att kognitiva och partiska 
beslut fattas där män ser kvinnor som avvikande och ”osäkra” på ledningsnivå. 
Vidare menar Powell och Graves (2003) att när fler kvinnor intar 
chefspositioner ändras tankesätten även hos andra kvinnor genom att de ser att 
andra har lyckats. Med utgångspunkt i Kanters (1977) resonemang om kvinnor i 
minoritetssituation anser vi att då kvinnor utgör ett större procenttal kommer 
inte fokus att riktas på kvinnor som avvikare. Istället kommer de att ses som en 
naturlig del av organisationen vilket kan reducera både stereotypa uppfattningar 
likväl som strukturella hinder i kvinnors karriär. 

6. 4 Metoddiskussion  
Här tas ett samlat kritiskt grepp kring uppsatsens kvalitet och i samband med 
det diskuteras företeelser som kan ha påverkat resultatet i någon riktning. 
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Det finns ett antal kvalitetskriterier som generellt eftersträvas för vetenskapliga 
undersökningar. En studies validitet handlar om i vilken grad den har studerat 
det som var avsett att studeras, medan god reliabilitet visar på att det gjorts på 
ett tillförlitligt sätt. Utöver dessa två kvalitetsaspekter är frågan angående om 
resultaten även gäller för andra individer än de som medverkade i 
undersökningen relevant, det vill säga dess generaliserbarhet. (Kvale, 1997) Vi 
menar enlighet med Bryman (2002) att det centrala i en kvalitativ 
metoddiskussion är att skapa en trovärdighet för det i studien valda 
angreppssättet samt en pålitlighet gällande studiens resultat. Hur detta på bästa 
sätt görs är emellertid en omdiskuterad fråga, långt ifrån lika självklar som i 
fallet med en kvantitativ studie där reliabilitet och validitet är en vedertagen 
norm (Bryman, 2002). Flertalet forskare anser till och med att dessa begrepp 
överhuvudtaget inte är relevanta i en kvalitativ studie (Bryman, 2002; Kvale 
1997; Patel & Davidsson, 2003). I detta avsnitt kommer vi ändå ha dessa 
begrepp som utgångspunkt för vår diskussion, dock med en anpassning till det 
kvalitativa tillvägagångssättet.  

I enlighet med kvalitetskriterierna kan det konstateras att vägen till en ökad 
förståelse av de erfarenheter och upplevelser som kan rymmas i kvinnors 
karriärer samt yrkesliv, inte är okomplicerad. Den främsta svårigheten ligger i 
att få tillgång till människornas vardagskunskaper om de villkor de möter i en 
mansdominerad organisation. Utmaningen ligger också i den komplexitet som 
ryms i karriärutveckling och som rör så många delar av en organisation men 
också det egna livet utanför organisationens ramar. Det förefaller följaktligen 
vara en styrka att vi kunnat belysa problematiken ur ett brett perspektiv, där 
flertalet förhållanden och variationer tillåtits framträda. Redan i uppsatsen tidiga 
skeden upptäcktes att kunskap om kvinnors villkor var ett brett och komplext 
område, där många förhållanden samspelar och skapar strukturer och mönster 
där kön har betydelse. En del av dessa strukturer och mönster kan ses som 
självklara och kända omständigheter, medan andra inte är så lätta att märka och 
sätta ord på. De sistnämnda kräver en djupare reflektion för att lyftas till ytan, då 
dessa är omständigheter som man snarare talar utifrån än om. Genom att i 
intervjusituationen ge respondenterna tid till reflektion kring vardagens villkor, 
menar vi att vi lyckats fånga och lyfta upp de processer som påverkar 
kvinnornas möjligheter till karriär.  Vidare är det viktigt att reflektera över och 
värdera undersökningens resultat utifrån de dubbla perspektiv som 
respondenterna talar utifrån. Vi menar att respondenterna talar dels utifrån sig 
själva men också som företrädare för organisationen, vilket har berikat 
materialet men också ställt krav på medvetenhet hos oss som forskare om denna 
företeelse i vår analys. Vi har även funnit en styrka i det hermeneutiska 
angreppssättet som möjliggjort en dubbel reflexivitet på så sätt respondenterna 
getts utrymme att reflektera och tolka sin sitiutaion. I ett ytterligare led har vi 
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samtidigt i vår forskarroll kunnat reflektera över de reflektioner respondenterna 
gjort i utsagorna. 

Vår huvudsakliga utgångspunkt under arbetet har vidare fokuserats till att skapa 
trovärdighet för studiens resultat genom vår avsikt att skriva ett öppet och 
transparent metodkapitel. Bland annat Bryman (2002) betonar just vikten av 
öppenhet för att tillåta andra läsare att få insyn i studien så att de därmed själva 
ska kunna göra en bedömning om huruvida de finner studiens resultat pålitliga. 
Vidare innebär en hög reliabilitet enligt Wiedersheim - Paul och Eriksson (1991) 
att den genomförda forskningen ska kunna återupprepas av andra forskare med 
samma resultat som följd, givet att samma metod används. Genom att noggrant 
överväga vårt val av tillvägagångssätt samt även tydligt beskriva det valda 
tillvägagångssättet anser vi att vi uppnått en försvarbar reliabilitet i denna studie. 
Med detta menar vi att vår undersökning skulle kunna utföras av andra forskare 
med utgångspunkt i liknande teori- och empirival som därigenom kan komma 
fram till ett liknande, men inte identiskt resultat. Det är dock fullt möjligt att en 
annan forskare skulle kunna tolka empirin annorlunda och därmed dra andra 
slutsatser än vi. Vi vill till exempel poängtera att vi själva är kvinnor, vilket kan 
innebära att vi utifrån vår könstillhörighet har erfarenheter som gör att vi på ett 
naturligt sätt har kunnat relatera till respondenternas utsagor. En manlig forskare 
hade möjligen relaterat till utsagorna på ett annat sätt vilket skulle kunna leda till 
andra tolkningar.  Det är ytterligare ovisst huruvida resultaten av denna studie 
kommer att kunna generaliseras och överföras till andra situationer och miljöer. 
Det är dock fullt möjligt att studiens resultat kan vara överförbart till andra 
företag och kvinnor som befinner sig i en liknande situation, position och 
kontext som det företag vi undersökt. 

Slutligen anser vi att studiens tillförlitlighet även styrks av det faktum att vi är 
en forskargrupp på två personer som kontinuerligt diskuterat och ifrågasatt 
tolkningar av empirin och insamlad data, samt studiens slutliga resultat. Vidare 
har vi under studiens gång jämfört våra tolkningar för att nå en gemensam 
tolkning av resultatet, något som vi menar styrker studiens pålitlighet. Det 
faktum att en kvalitativ studie inte kan nå en fullständig objektivitet har 
beaktats, dock menar vi än en gång att det faktum att vi är två forskare har 
bidragit till att denna studie har ett mer objektivt förhållningssätt än om studien 
hade varit skriven av endast en forskare. Dessutom har vi kontinuerligt i vårt 
forskningsarbete ställt olika utsagor och data emot varandra för att skapa oss en 
enhetlig bild av problematiken. Detta menar vi styrker våra resonemang i 
studien. I vår studie har vi således strävat efter att kritiskt granska vår analys så 
att den har sin grund i den presenterade teoretiska referensramen samt vårt 
intervjumaterial, och inte enbart bygger på vår förförståelse, i enlighet med vår 
ansats. Sammanfattningsvis menar vi att vårt reflekterande hermeneutiska 
förhållningssätt kan ses som en grundsten till att säkra studiens kvalitet.  
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6.5 Sammanfattande reflektioner och slutsatser 
Studien visar på en unik integration där kvinnornas upplevelser av den egna 
karriären kan kombineras med ett företagsorienterat perspektiv där fokus 
koncentreras kring organisationens attraktivitet. 
 
I denna uppsats har vår avsikt varit att belysa hur kvinnor i ledande positioner i 
organisationen upplever sin karriär och de villkor de möter i en mansdominerad 
organisation. Undersökningen visar problemområdets komplexitet genom att 
både belysa aspekter som gäller förhållanden i organisationens struktur och 
individuella förhållningssätt. Vidare speglas komplexiteten genom att även visa 
på de sociala relationernas betydelse både inom och utanför organisationen. Vi 
har funnit att kvinnorna utmärks av en gemensam syn på karriär som 
karaktäriseras av att man utvecklas i arbetet och breddar sin kompetens, och att 
avancemang anses bero på tillfälligheter. Denna syn är intressant då den 
stämmer överens med tidigare forskning gällande kvinnors förhållningssätt till 
karriär jämfört med männens.  
 
Undersökningen ger en bild av att kvinnorna anpassar sig till den rådande 
mansdominerade kulturen genom att anamma det manliga beteendet för att få 
genomslagskraft i organisationen och i det dagliga arbetet. Analysen visar att de 
kvinnorna med högst befattningar tenderar att uppleva detta fenomen i mindre 
utsträckning. Vi har vidare funnit att kvinnorna upplever att det existerar 
stereotypa uppfattningar kopplat till deras könstillhörighet samt att de tillskrivs 
könsstereotypa egenskaper och roller. Kvinnorna tenderar att använda sig av en 
ignorerande strategi för att handskas med fenomenet. Vi finner även antydningar 
om att kvinnorna inte tillskriver möten med stereotypa uppfattningar och 
förväntningar någon problemartad betydelse, men att de medvetet och aktivt 
arbetar för att inte inta de könsstereotypa rollerna, samt att denna företeelse sker 
mer eller mindre implicit. Spänningen ligger således i kvinnornas strategier att 
möta och hantera stereotypa uppfattningar gentemot att acceptera och anpassa 
sig till de tillskrivna rollerna. Det finns ytterligare en spänning mellan 
kvinnornas reflexivitet och icke medvetenhet där de å ena sidan omedvetet 
formats in i en mansdominerad miljö samtidigt som de visar på en medvetenhet 
om vilket beteende som krävs i en sådan miljö. Medvetenheten är även en 
förutsättning för att aktivt kunna verka för en förändring av rådande mönster och 
könsstrukturer i organisationen. 

I studien framträder uppfattningen om att kvinnor har svårigheter att avancera 
till högre ledande befattningar och att en del i detta kommer av att det existerar 
processer i organisationen där män tenderar att välja andra män vid rekrytering. 
Undersökningen visar att en av kvinnorna i högre befattning i kontrast till övriga 
inte anser sig ha upplevt fenomenet. Att män tenderar att orientera sig mot andra 
män, visar sig även genom skapandet av informella nätverk både inom och 



65 
 

 
 

utanför organisationens ramar, vilket gör att kvinnorna inte får tillgång till 
betydelsefull information och därmed utesluts från männens makt- och 
beslutsarenor i organisationen. Nätverk visar sig således vara ett betydelsefullt 
verktyg för att få information, få synas samt knyta viktiga kontakter och dessa 
faktorer kan ge möjligheter och förutsättningar att utvecklas i arbetet.  

Materialet pekar på att kvinnorna upplever en svår balansgång mellan positiv 
och negativ synlighet i organisationen som frambringas av att de i egenskap av 
sin könstillhörighet befinner sig i minoritet. På grund av företeelsen har 
organisationen implementerat riktade insatser för att främja kvinnors 
karriärutveckling vilket medför en slags synliggörande. Dessa insatser skapar 
fokus på att lyfta fram kvinnor i organisationen och leder därmed till att kvinnor 
anses särbehandlade, vilket i sin tur leder till en situation där kvinnorna upplever 
ett behov av att bevisa sin kompetens. Samtidigt framkommer att kvinnor 
upplever att synlighet i form av uppmärksamhet och stöd från överordnade är 
avgörande för karriärutvecklingen. Olika aspekter av stöd lyfts återkommande 
fram och undersökningen visar att detta kan fås genom nätverk och mentorskap. 
Mentorskap visar sig vidare även vara ett medel för att skapa en ökad förståelse 
hos båda könen gällande mäns och kvinnors olika förutsättningar i 
organisationen.  

Vi har funnit att stöd från hem och familj, samt jämlikhet är betydande delar i 
kvinnornas möjlighet att göra karriär. Ur ett karriärperspektiv ger kvinnorna en 
bild av att avbrott i arbetet vid bildandet av familj verkar negativt för 
möjligheterna att utvecklas i arbetet. Dels på grund av att de inte ses som lika 
attraktiva för ledande positioner som kräver tid och närvaro på arbetet, och dels 
för att de själva medvetet väljer att stå tillbaka i arbetet under denna period. Hos 
kvinnorna i högst positioner framträder betydelsen av ovanstående resonemang, 
genom att de framhäver att de varit mammalediga en kortare period för att inte 
komma för långt bort från arbetet.  

En del i denna studies syfte är avsikten att belysa hur kvinnorna i ledande 
position ser på organisationens förutsättningar att öka andelen kvinnor generellt 
samt kvinnliga chefer i företaget, och vad som kan åtgärdas för att 
organisationen ska bli en mer attraktiv arbetsgivare för kvinnor. Intressant att 
påvisa i sammanhanget är att det framträder en bild av att 
lönsamhetsperspektivet är det grundläggande argumentet i diskussionen om att 
öka andelen kvinnor i koncernen. 

En huvudsaklig orsak till underrepresentationen av kvinnor i organisationen 
anses vara att män dominerar i antal på tekniska utbildningar.  En betydande del 
i problematiken är vidare att organisationens image grundar sig i en historik 
inom den militära industrin, och att den kan förändras genom marknadsföring av 
den bredd av arbetsuppgifter och verksamheter som finns inom koncernen. Som 
ett led i strävan att bli en mer attraktiv arbetsgivare för kvinnor kan 
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organisationen med fördel marknadsföra sina styrkor som arbetsgivare såsom att 
man arbetar strukturerat med kompetensutveckling, att det fundament som finns 
inom organisationen är väldigt starkt och unikt, samt att man strävar efter en mer 
jämställd arbetsplats. Det sistnämnda kräver en medvetenhet hos arbetsgivaren 
då det kan uppfattas som att man tillämpar kvotering. Ytterligare anses man 
genom utformning av annonser kunna påverka synen på företagets image och 
sända signaler om företagets värderingar till målgruppen kvinnor. Materialet 
visar vidare att organisationen kan öka sin attraktionskraft genom att anpassa 
och erbjuda förmåner som kan underlätta balansen mellan yrkesliv och 
familjeliv, och därigenom verka främjande för karriären.    

En förutsättning för att öka andelen kvinnor framkommer vara att sätta igång en 
positiv spiral där man genom att få in fler kvinnor generellt i organisationen i 
framtiden per automatik kommer att se fler kvinnor i ledande positioner. 
Företeelsen gör att det frambringas förebilder som hjälper till att reducera 
stereotypa uppfattningar och tankemönster hos både kvinnor och män. 
Ytterligare framträder bilden av att det krävs en ökad insikt i 
rekryteringsförfarandet gällande mäns och kvinnors skilda villkor, där män 
tenderar att välja män. Således krävs ett mer systematisk tillvägagångssätt i 
rekryteringssituationer så att risken för godtyckliga beslut reduceras.  

Det framträder en bild av att det finns en variation i uppfattningarna gällande 
kvinnors villkor i organisationen. De kvinnor som innehar högre positioner 
upplever i mindre utsträckning de svårigheter i karriären som framträder i de 
övrigas utsagor. Fenomenet speglas genom att kvinnorna i högre befattningar 
talar som företrädare för organisationen istället för utifrån sig själva, det vill 
säga att de ibland talar om kvinnor utifrån ett distanserat förhållningssätt.  

Det är intressant att reflektera kring att genusforskning är ett komplext område 
där flertalet aspekter samverkar och skapar strukturer på flera nivåer i samhället 
som kan verka hindrande eller främjande för kvinnors karriärutveckling. Vi 
anser att det existerar stereotypa uppfattningar och föreställningar om hur 
kvinnor och män är och bör vara, och att dessa upprätthålls och återskapas av 
båda könen. Därmed kan man inte heller se kvinnor som ”offer” utan som 
operativa aktörer i medverkan till upprätthållandet av könsstrukturerna. Vidare 
vill vi problematisera synsättet där man kategoriserar efter könstillhörighet, då 
kvinnor och män ses som homogena grupper. Vi menar att det finns andra 
faktorer än kön som avgör likheter och skillnader, exempelvis ålder, utbildning 
yrke eller befattning, och därför är det problematiskt att generalisera över 
kvinnor som en homogen grupp. Vi kan ytterligare reflektera kring huruvida 
föreställningar om kvinnors villkor i karriären omedvetet påverkat kvinnorna 
och frågan är om föreställningar om dessa villkor i själva verket kan verka 
hindrande för kvinnorna. Genom att öppet tala om och lyfta fram skillnader 
mellan könen riskerar föreställningar och generaliserade uppfattningar att 
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förstärkas. Dilemmat ligger således i att det samtidigt krävs en medvetenhet om 
könsstrukturer för att kunna nå en förändring. 

Slutligen vill vi lyfta fram och reflektera kring våra skilda problemområden, där 
vi kombinerar ett genusteoretiskt angreppssätt med ett företagsorienterat 
perspektiv. Inom genusforskningen läggs oftast fokus vid beskrivning och 
förklaring av fenomen gällande kvinnors villkor, och ger i mindre utsträckning 
förslag på konstruktiva åtgärder. I kontrast är det företagsorienterade 
perspektivet rikt på konkreta och handlingsinriktade teorier, dock saknas många 
gånger reflektioner kring sociala faktorer. Utifrån det förda resonemanget anser 
vi att de båda områdena på så sätt korsbefruktar varandras begränsningar. 

6.6 Förslag till vidare forskning 
Vi anser det vara av intresse att i vidare studier fördjupa integrationen av 
genusteoretisk forskningen med mer företagsorienterad teori då detta i dagsläget 
kan anses vara ett område med flertalet kunskapsluckor. Vidare hade det varit 
intressant att innesluta kvinnor på olika nivåer och positioner i organisationen i 
urvalet för att få en djupare förståelse kring problematiken gällande kvinnors 
karriärvillkor i en mansdominerad miljö. En fortsatt fördjupning skulle kunna 
ske genom att utöka undersökningsgruppen till att innefatta även män. Detta för 
att belysa ämnet ur fler perspektiv, vilket eventuellt skulle kunna förstärka och 
nyansera studiens resultat ytterligare.  Ur ett employer branding- perspektiv 
finns vidare utrymme för en bredare och djupare kunskap om vad kvinnor ser 
som attraktivt i valet av arbetsgivare. 
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Bilaga 1 

 
Inst. för beteendevetenskap och lärande 
PA-programmet, VT-08 
 

Hej!  
 
Vi är två studenter som läser det Personal - och arbetsvetenskapliga programmet vid 
Linköpings universitet. Under våren har vi fått möjligheten att skriva vår C-uppsats på 
Företaget efter en förfrågan från xxxx.  
 
Som Ni kanske känner till har Företaget ett uttalat ett mål om att öka antalet kvinnliga 
chefer i organisationen till 30 procent år 2015. Som en del i denna strävan är syftet 
med vår studie således att söka förståelse för hur kvinnliga medarbetare upplever 
karriärvillkoren i organisationen samt hur de ser på företagets attraktivitet som 
arbetsgivare för kvinnor. 
 
För att få svar på ovanstående frågor hade vi tänkt genomföra intervjuer med kvinnor i 
organisationen som har genomgått eller just nu genomgår Företagets mentorsprogram 
för kvinnor då vi tror att dessa personer kan bidra med relevant information.  
 
Vi avser att behandla de medverkande respondenternas svar konfidentiellt, det vill 
säga att vi inte kommer att presentera sådan information som kan avslöja eller peka ut 
enskilda respondenter. Vidare kommer endast vi ha tillgång till den information som 
framkommer under intervjuerna. Medverkan är naturligtvis frivillig och kan avbrytas 
närsomhelst.     
 
Vi beräknar att varje intervju kommer omfatta ca en timme. Under intervjun kommer 
vi beröra ämnen såsom karriär, nätverk, mentorskap, karriärstrategier, hinder och 
möjligheter i karriären samt hur detta kan påverka din syn på företaget som en attraktiv 
arbetsgivare.   
 
Då denna studie är ett led i Företagets strävan att utveckla mångfalden inom företaget, 
kan Ni genom ert deltagande förhoppningsvis bidra till detta arbete.  Ni som 
respondenter skulle även genom er medverkan bidra till ny kunskap inom ämnet i 
stort, ett ämne som vi som forskare anser vara mycket intressant! Vi hoppas att ni har 
möjlighet att ställa upp och om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att 
höra av er.  
 
Med vänliga hälsningar,  
 
 Katrin Jonsson och Hanna Ulmfelt 
 



 
 

 
 

Intervjuguide      Bilaga 2  
 
Om dig  
Namn: 
Ålder: 
Civilstånd: 
Befattning:  
 

• Hur länge har du arbetat på Företaget? 
• Kan du beskriva ditt arbete och din roll på Företaget? 

- Har du lönesättande befogenhet?  
• Hur kom det sig att du sökte till Företaget? 
 

Karriär 
 

- Syn på karriär  
• Hur fick du den befattning du nu har? Uppmanad att söka, sökte själv, 

internt/externt 
• Har du prioriterat att göra karriär? 
• Är du intresserad av att stiga i graderna, dvs. att bli chef för en viktigare 

funktion eller för fler människor? Varför/varför inte 
 

- Karriärstrategier 
• Om du blickar tillbaka, hur har du gått tillväga för att vara i den position 

du är i idag? 
• Finns det någon strategi/tankesätt som du har använt dig av för att göra 

karriär i en mansdominerad miljö? 
 

- Nätverk 
• Har du själv byggt upp och använt dig av nätverk för att nå den position 

du har idag?  
• Vilken roll spelar nätverk för att kunna göra karriär? 

 
- Mentorskap 

• Vad har det betytt för dig att ha en mentor?  
• Vilka fördelar och nackdelar upplever du att det finns med mentorskap?  

 
- Arbete och privatliv 

• Hur upplever du förhållandet mellan ditt arbete och ditt privatliv? 
• Om du har familj och barn, har det påverkat din karriär och i sådana fall 

på vilket sätt? 
• Finns det något annat som har haft betydelse eller hjälpt dig i din karriär?  

 



 
 

 
 

Karriärhinder  
 

- Varför fler kvinnor  
• Varför tror du att det finns så få kvinnor i chefspositioner?  
• Anser du att det är viktigt att öka antalet kvinnor i chefspositioner?  

Varför, varför inte?  
• Vad kan göras för att få fler kvinnor i chefspositioner?  

 
- Villkor i en mansdominerad miljö  

• Skulle du kunna berätta om eventuella hinder som du har stött på, på 
vägen till den position du har idag?  

• Tror du att män och kvinnor stöter på olika typer av hinder i karriären?  
Om ja, vilka och på vilket sätt?  

• Har du någonsin känt dig orättvist behandlad i karriären för att du är 
kvinna? 
Om ja, skulle du vilja berätta på vilket sätt?  

• Upplever du att det finns fördelar med att vara kvinna och göra karriär?  
• Vilka hinder för att göra karriär som kvinna upplever du att det finns inom 

Företaget idag? 
• Finns det någonting som du skulle vilja förändra i organisationen för att 

underlätta för dig att göra karriär inom Företaget?  
 

Företagets attraktivitet  
 

• Hur skulle du beskriva Företaget som arbetsgivare?  
• Vilka är Företagets starka och svaga sidor som arbetsgivare? 
• Vilka egenskaper tycker du den idealiska arbetsgivaren eller arbetsplatsen 

ska ha? 
 
- Organisationen som arbetsgivare för kvinnor 

• Vad tror du att Företaget  har för framtoning gentemot kvinnor? 
• Hur mycket känner du till om Företagets arbete med 

arbetsgivarprofilering för kvinnor? 
• Upplever du att profileringsarbetet utåt för kvinnor är en prioriterad fråga 

för Företaget ? 
• Hur tycker du att Företaget ska arbeta för att attrahera/profilera sig mot 

kvinnor eller kvinnor som vill bli chefer?  
• Vad tror du annars Företaget har för kvaliteter som skulle kunna locka nya 

kvinnliga medarbetare? 
• Vad tror du det beror på att Företaget har ett så lågt antal kvinnor och 

kvinnliga chefer? 
 

• Är det något mer du skulle vilja tillägga? 


