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Sammanfattning 

Abstract 

Bakgrund: Antalet kvinnliga chefer är betydligt fler än för tio år sedan, men de är alltjämt något av en minoritet i 

storföretagen. Förändringsarbetet går långsamt trots gedigna insatser från både näringslivet och akademin, och det är 

fortfarande ett fåtal kvinnor i toppen. Under en mycket kort tidsperiod har kvinnor varit med om en genomgripande 

förändring, vilket medfört att föreställningar, attityder och värderingar inte förändrats i samma takt vare sig hos kvinnorna 

själva eller i omgivningen. Det diskuteras huruvida de fördomar och den konservatism som råder såväl i samhället som i 

organisationer utgör ett hinder för kvinnor att nå högre positioner inom näringslivet. Det spekuleras huruvida det är 

männen som hindrar kvinnorna i karriären då de utgör en majoritet i organisationerna och därefter eftersträvar en fortsatt 

homogen miljö att agera i. 

Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att studera de föreställningar om karriärhinder som idag finns, enligt kvinnor som 

besitter chefspositioner. 

Genomförande: För att uppnå syftet med denna uppsats har vi utfört en kvalitativ studie där data samlats in genom 

intervjuer med mellan- och toppchefer. Totalt har fjorton kvinnor intervjuats. 

Resultat: Resultatet av vår studie indikerar att det är på organisationsnivå de huvudsakliga föreställningarna om hinder 

existerar. Dagens konstruktion av företag medverkar till att kvinnliga chefer måste marknadsföra sig själva mer för att 

förändra den sociala konstruktionen av mest lämpade kandidater till att även gälla kvinnor. Vi kan se en tendens till att 

själva debatten kring föreställningar om hinder omedvetet påverkat respondenterna och frågan är om föreställningar om 



hinder i själva verket utgör ett hinder för kvinnor. Vi finner även antydningar på att kvinnor fortfarande omedvetet 

anpassar sig till den rådande kulturen för att bevisa sin kompetens samtidigt som kvinnor anammar det manliga beteendet 

både medvetet och omedvetet. Vi ser en trend där kvinnor i allt högre utsträckning intar chefsroller, vilka vi i vår analys 

omnämner som den Nytida karriärlivsformen. I den Nytida karriärlivsformen blir förhållandena mer och mer jämställda 

både i hushållet och i arbetslivet. Vi ser en tendens till att de traditionella föreställningarna vad gäller en kvinnas invanda 

mönster om att konstant anta huvudansvaret för hem och barn till viss del minskar, då de använder sig av hjälptjänster i 

hemmet. Föreställningarna om att mannen utgör ett hinder för kvinnan tenderar främst att relatera till organisationsnivå. 

Detta då mannen har byggt upp en manlig kultur och ett sätt att arbeta som passar en man. I många fall eftersträvar de att 

bevara denna homogena miljö att arbeta i. Vi anser att respondenterna i vissa fall anser att de har gjort medvetna val, men 

att de i själva verket följt det traditionella mönstret. 

 

Background: The number of females in head positions are a lot greater today than ten years ago, but women are still a 

minority in the large companies. The change is slow despite contributions from the industrial life and the academy. During 

a very short period of time women have gone through a rapid change where the imaginations, attitudes and values haven’t 

changed at the same speed, nor with the women themselves or in the environment in which they act. There are discussions 

about whether the judgements and the conservatism in society and in organizations build barriers for women to reach 

higher positions. There are speculations that suggest men to stop the women because of their majority in organizations, 

which creates a homogeneous environment that they do not wish to change. 

 

Purpose: Our purpose with this essay is to study the imaginations about barriers of the career that exist today according to 

women in head positions. 

 

Realization: In order to fulfill the purpose with this essay we have performed a qualitative study where data has been 

collected through interviews with women in middle and top positions. In total fourteen women were interviewed. 

 

Result: The result gained from our study indicates that the main barriers are to be found at an organizational level. The 

construction of today’s companies contributes to the females in leading positions to market themselves more to change the 

social construction and let the most suitable candidates involve women. We can see a tendency towards that the debate in 

it’s self affected women, and the question is if the imaginations of barriers in themselves are a barrier for women. We also 

see tendencies where women still are unaware of that they adjust themselves to the culture of today, to prove their 

competence. At the same time women are aware and unaware about themselves copying the behavior of men. We can see a 

trend where women at a greater extension have head positions. In our analysis we name these women the ”New group”. In 

this group the relationships between husband and wife are more equal both at home and at work. The tendency we can see 

is that imagination about the woman having the head responsibility for home and children to a certain degree decreases 

because of services in the home. The imaginations about the man being a barrier mainly tend to connect to the 

organizational level where men built a male culture and a way of working that connects to a man. In many cases men seek 

to keep this homogeneous environment to work in. We believe that our respondents in some cases believe they were aware 

of their choices but what they really did was to follow the traditional construction. 

 

Nyckelord /Keyword 

Karriärhinder, kvinnor, hinder, organisation, kvinnligt ledarskap, Lars Lindqvist/Barriers of the career, women, barriers, 

organization, female leadership, Lars Lindqvist 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer vi att återge en bakgrundsbeskrivning av varför vi 

anser att föreställningarna om karriärhinder för kvinnor behöver utredas 

ytterligare. Vi kommer därefter att diskutera problematiken i ämnet samt 

presentera vårt syfte med studien och därmed vårt bidrag till forskningen.  

1.1 Bakgrund 

”Det mest glädjande när det gäller kvinnors situation på arbetsmarknaden 

är att man börjat förstå att kvinnor över lag inte är mindre intelligenta än 

män och att yrkesarbetet är lika viktigt för kvinnor som för män” 1 

 

För hundra år sedan hävdade många att kvinnor var oförmögna till abstrakt 

tankearbete och att universitetsstudier för kvinnor skulle leda till fysiska 

skador och sterilitet. Många framhöll att kvinnor inte var tävlingsinriktade 

och högpresterande i samma utsträckning som män.2 Kvinnans roll i 

näringslivet har dock förändrats radikalt i de flesta västländer. Ökad 

uppmärksamhet från kvinnorörelser och kvinnans egna behov av 

självutveckling har inspirerat kvinnor till att inta en aktivare roll utanför 

hemmet.3 

 

Enligt Wirth har signifikanta framsteg åstadkommits inom 

genusforskningen de senaste årtiondena. Kvinnor har på ett säkert sätt 

intagit yrken och befattningar av högre rang som tidigare endast var 

                                           
1 Cooper & Davidsson, 1984:1 
2 www.sfs.se 2003-02-14 
3 Cooper &Davidsson, 1984 
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avsedda för män.4 Under en mycket kort tidsperiod har kvinnor varit med 

om en genomgripande förändring, vilket medfört att föreställningar, 

attityder och värderingar inte förändrats i samma takt vare sig hos 

kvinnorna själva eller i omgivningen.5  

 

Enligt Arhén6 är antalet kvinnliga chefer betydligt fler än för tio år sedan, 

men att de är alltjämt något av en minoritet i storföretagen. Hon menar 

därför att det är av betydelse att fler kvinnor väljer en bra basutbildning 

samt att företag och samhälle samarbetar för att de föreställningar om 

hinder som finns elimineras så att antalet kvinnliga chefer ökar.7 

Förändringsarbetet går långsamt trots gedigna insatser från både 

näringslivet och akademin, och det är fortfarande ett fåtal kvinnor i toppen. 

Endast en tredjedel av Sveriges företag har någon kvinnlig representant i 

styrelsen.8  

 

Ämnet är högaktuellt i dagens debatter och Monica Renstig, grundare av 

Women´s Business School (WBS), anser att de karriärhinder som idag 

finns för kvinnor är långt ifrån kartlagda. Tillsammans med Magnus 

Henrekson, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, ska hon 

genomföra en omfattande studie i ämnet. Undersökningen finansieras 

genom ett erhållet stipendium från Axel och Margaret Ax: son stiftelse9. 

Vår uppsats kommer delvis att utgöra en pilotstudie, men enbart i form av 

ett underlag för denna studie. 

                                           
4 Wirth, 2001 
5 Arhén, 1996 
6 Startade ”Ruter dam” 1987. Där hon leder Chefutvecklingsprogram för kvinnor. 
7 Arhén, 1996 
8 Larsson, 2002  
9 Jacobsson, 2003 
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Vår infallsvinkel till ämnet diskuteras och berörs mer ingående i 

nästkommande stycke. 

1.2 Problemdiskussion 

Debatten om kvinnors positioner i näringslivet i relation till männens är en 

ständigt pågående debatt. Vi har därför valt att i vår problemdiskussion, 

för att försäkra oss om att få så relevanta problemfrågor som möjligt, valt 

att studera dagspress såväl som de allra senaste utredningarna, böckerna 

och avhandlingarna i ämnet10. Nedan följer en diskussion vilken leder fram 

till dessa problemfrågor. 

 

Varför finns det så få kvinnliga chefer? ”Vi går miste om stor kompetens, 

till nackdel för tillväxten i företagen, när vi inte tar tillvara kvinnornas 

kompetens”, menar Lena Torell som valdes in i Ericssons styrelse under 

2002 11. Enligt Sidenbladh talar mer och mer för att en arbetsplats uppnår 

både ett bättre resultat och ett trivsammare arbetsklimat då både kvinnor 

och män får vara med och dela ansvaren.12 Män har lättare för opersonliga 

arbetsplatser, kvinnor vill ha mer känslomässig kontakt13, vilket kan vara 

en anledning till att arbetsplatser med kvinnliga chefer har färre konflikter. 

Detta visar en undersökning av Arbetsmiljöforum. Kvinnor anses ha en 

lugnande inverkan, vilket kan bero på att de tidigt tränas att tänka på andras 

behov.14 

 

                                           
10 Eriksson, Wiedersheim –Paul, 1997 
11 Larsson, 2002 
12  Sidenbladh, 2000  
13 A. Scheele, 1996 
14 Andersson, 2002 
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Idag är det 60 procent kvinnor och 40 procent män som tar examen, enligt 

högskoleverkets årsrapport för 2002.15 Andelen kvinnor som läser på 

högskolan har dock varit hög sedan 1970-talet och den tidens studenter är 

förhoppningsvis på toppen av sin karriär idag16. Frågan är hur hög deras 

topp blev och varför? Vilka är de föreställningarna hos kvinnor idag som 

nådde toppen och hos dem som inte riktigt nådde ända upp?  

 

Det råder olika föreställningar kring vilka karriärhinder som förekommer 

för kvinnor idag, bland annat att kvinnor väljer att trappa ner på karriären 

när de har bildat familj. Kvinnor vill ta en paus i arbetslivet och i karriären 

när de får barn, men senare satsa helt och fullt på karriären. Männen 

tenderar att satsa mest mellan 30-40 medan kvinnorna istället påbörjar sin 

karriär runt 40-45 och därmed hamnar något efter männen. Enligt denna 

föreställning pekar männens karriärkurva rakt uppåt medan kvinnors väg 

blir kringelkrokig och i bästa fall pekar snett uppåt17. Enligt Arhén är de 

enda barriärer som existerar för kvinnor som vill nå höga chefspositioner 

de barriärer som återfinns inom dem själva.18 Alvesson och Billing 

betraktar däremot det låga antalet kvinnliga chefer som en återspegling av 

de grundläggande ojämlikheterna och orättvisorna i samhället och 

arbetslivet i stort. De har som åsikt att de fördomar och den konservatism 

som råder såväl i samhället som i organisationer utgör ett hinder för 

kvinnor att nå högre positioner inom näringslivet.19  

                                           
15 Högskoleverkets årsrapport, 2002 
16 www.sfs.se/Jamstalldsida/professor.html, 2003-02-14 
17 www.utvecklingradet.se, 2003-02-13 
18 Arhén, 1996 
19 Alvesson & Billing, 1999 
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Det spekuleras också i huruvida det är männen som hindrar kvinnorna då 

de utgör en majoritet och därför sätter villkor och skapar en kultur som 

kvinnorna måste anpassa sig till20. Barbro Dahlbom- Hall har under 15 års 

tid studerat fenomenet kring kvinnor, män och makt. Hon har i samtal med 

män kunnat konstatera att män inte vill anta ett destruktivt beteende mot 

kvinnor, men att de omedvetet dras med när det är många män i rummet.21 

 

Även om allt fler kvinnor synes intresserade av chefskarriärer verkar det 

fortfarande som om männen är fler, skriver Alvesson, som gjort en studie 

om kvinnligt ledarskap22. Vissa framhåller dock att kvinnor har andra ideal 

om vad som är viktigt i arbetslivet. Billing och Alvesson hävdar att kvinnor 

har en mer avslappnad syn på formell status och position och det händer 

därför oftare att en kvinna går ner i position, då hon värderar annat i livet 

högre än sitt arbete.23 I en undersökning publicerad i Svenska Dagbladet 

2002 kunde vi ta del av hur unga kvinnor är mer intresserade av jämlikhet, 

respekt och självaktning medan unga män bryr sig mer om teknisk 

utveckling och rikedom24. Alvesson anser dock att vi snarare ska ställa oss 

frågan varför det finns så många manliga chefer?25. 

 

Vad vi saknar i debatten är en kartläggning över vilka föreställningarna 

egentligen är idag, vad gäller karriärhinder för kvinnor. Detta för att öka 

medvetenheten kring vad som är möjligt att förändra till det bättre. Kan vi 

                                           
20 Sidenbladh, 2000 
21 Dahlbom-Hall, 1996 
22 Alvesson, ur SOU 1997:135 
23 Alvesson & Billing, 1999 
24 Billger & Nilsson, 2002 
25 Alvesson, ur SOU 1997:135 
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beskylla organisationer och lagarna i samhället för att inte se kvinnor, eller 

är det kvinnorna själva som inte tar för sig i samma utsträckning som 

männen? Det vill säga hindrar de sig själva? För att svara på dessa frågor 

söker vi efter svaren på såväl makro som mikronivå för att kartlägga var de 

starkaste föreställningarna om karriärhinder finns. På vilken av dessa 

nivåer vi än befinner oss, är vår förhoppning att lärdom ska kunna tas av 

denna studie för att öka förståelsen, som en förutsättning för en utveckling 

där vi förändrar eventuella orättvisa situationer.  

1.3 Problemfrågor 

 Vilka föreställningar finns det idag om karriärhinder för kvinnor? 

 Har det skett en förändring i föreställningarna om kvinnors 

karriärhinder? 

 På vilken nivå återfinns de starkaste föreställningarna om karriärhinder 

för kvinnorna? 

1.4 Vår ståndpunkt 

Vi anser att det är av vikt att klargöra vår ståndpunkt i detta ämne då två 

kvinnliga författare av läsaren kan uppfattas som partiska, varför resultatet 

för denne kan framkomma som mindre trovärdigt. Det initiala intresset för 

ämnet skapades under ledarskapskurser vilka behandlade bland annat 

genus. Intresset djupnade efter ett möte med en kvinnlig chef som 

genomgått ett ledarskapsprogram för kvinnor och som även arbetade inom 

en i hög grad mansdominerad bransch. Vi vill påpeka att vi inte ämnar 

skriva denna uppsats ur ett feministiskt perspektiv utan vi försöker att 

påbörja denna studie så objektivt som möjligt och kritiskt samla på oss 

material under vägen för att det ska leda fram till en så trovärdig och 

nyanserad referensram samt analys som möjligt.  
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1.5 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att studera de föreställningar om 

karriärhinder som idag finns, enligt kvinnor som besitter chefspositioner. 

1.6 Avgränsning  

Vi har valt att avgränsa oss till att studera föreställningar om karriärhinder 

för kvinnor i Sverige. Vi har även avgränsat oss till att bara intervjua 

respondenter som besitter en befattning på mellanchefsnivå eller högre, och 

som arbetar i företag med minst 50 anställda. 

1.7 Disposition 

Syftet med detta avsnitt är att för läsaren ge en överblick av uppsatsens 

olika kapitel samt ge en kort beskrivning av dess olika innehåll.  

 

Medvetna om att föreställningar skapas i individens huvud, vill vi studera 

till vilken nivå dessa kan knytas. Med detta menas att vi ämnar undersöka 

vilka föreställningar om hinder som finns på samhälls- organisations- 

familje- och individnivå. Vi vill med denna uppdelning ge läsaren en 

överskådlig bild och förståelse för hur vi identifierar de olika 

föreställningarna. Tidigare uppdelning inom detta ämnesområde är 

vanligen interna och externa hinder, men genom att göra denna mer 

detaljerad anser vi att föreställningarna om hindrens ursprung blir tydligare. 

Vi vill dock påpeka att denna indelning även har inneburit svårigheter då 

de olika nivåerna i stor utsträckning påverkar och interagerar med varandra. 

På grund av detta kan det i vissa avsnitt återfinnas spår av faktorer som 

huvudsakligen behandlas på en annan nivå. 
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Kapitel 1 - Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras vår studies bakgrund, som efterföljs av 

en problemdiskussion i ämnet, vilken i sin tur har sitt utflöde i studiens 

problemfrågor. Vi har även valt att i detta kapitel ange syftet med studien 

samt gjorda avgränsningar. 

Kapitel 2 – Centrala begrepp 

Under detta kapitel kommer vi att definiera centrala begrepp som vi anser 

vara av betydelse då de återkommer i uppsatsen.  

Kapitel 3 – Metod 

I metodkapitlet redogör vi för vårt vetenskapliga synsätt, vetenskapliga 

angreppssätt samt det tillvägagångssätt som präglar studien. Vi anför även 

för läsaren bakomliggande motiv till våra val och argument för bl. a. 

utförandet av vår studie samt upplägg som förhoppningsvis leder till ökad 

förståelse av resultatet.  

Kapitel 4 – Referensram 

I detta kapitel presenterar vi de erforderliga studier kring föreställningar om 

karriärhinder som utgör en grund för vår studie. Efter varje avsnitt (nivå) 

presenterar vi en tolkning av berörda studier och söker kopplingen till 

nästkommande nivå.  

Kapitel 5 – Empiri 

Under denna rubrik presenterar vi för läsaren den insamlade empiri som vi 

erhållit. Upplägget är detsamma som i referensramen, det vill säga en 

uppdelning efter nivåer.  
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Kapitel 6 – Analys 

Här presenteras vår analys av studien där vi för samman teori med empiri, 

vilket därefter har sitt utflöde i våra egna tankar.  

Kapitel 7 – Slutsatser 

I detta kapitel framlägger vi våra slutsatser från analysen och studiens 

resultat.  

Kapitel 8 – Rekommendationer 

I detta avsnitt kommer vi att presentera våra rekommendationer för vidare 

forskning inom området. 
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2 Centrala Begrepp 

I detta kapitel ämnar vi definiera ett antal centrala nyckelbegrepp som i 

hög grad präglar innehållet i hela studien.  

2.1 Feminism 

Feminism är en världsåskådning och en rörelse som arbetar för ett jämlikt 

samhällssystem där kvinnorna har samma rättigheter som männen.26 

2.2 Genus 

Vad som är kvinnligt respektive manligt är enligt Sundin socialt 

konstruerat. Denna sociala konstruktion kan benämnas genus.27 Enligt 

Ivarsson fokuserar genusforskningen på att jämföra relationerna mellan 

kvinnor och män och fokuserar inte enbart på kvinnor och kvinnors liv. 

Beteendemönster tas upp, vilka orsakas av historiska, sociala och 

symboliska konstruktioner av kön.28  

2.3 Jämställdhet 

Definitionen av jämställdhet är att kvinnor och män har lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter att ha ett arbete som ger ekonomiskt 

oberoende, att vårda hem och barn samt att kunna delta i politiska, fackliga 

och andra aktiviteter i samhället. Jämställdhet har både en kvantitativ och 

en kvalitativ aspekt. Den förstnämnda innebär en jämn könsfördelning 

mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället inklusive yrken och 

                                           
26 Clayhills, 1991 
27 Sundin, 1998 
28 Ivarsson, 2001 
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maktpositioner. Den sistnämnda innebär att både kvinnors och mäns 

kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och därmed berikar 

samt påverkar utvecklingen inom alla områden i samhället.29 

2.4 Karriär 

En definition av begreppet karriär kan anses vara begränsat till att endast 

innefatta ett formellt hierarkiskt avancemang. En alternativ definition kan 

komma att gälla alla utvecklande steg inom ett yrkesverksamt liv, oavsett 

person.30Vi har i vår studie valt att använda oss av den första definitionen 

då den är bäst lämpad på grund av dess begränsade karaktär.  

2.5 Karriärhinder 

Hinder i karriären innebär begränsande faktorer som påverkar eller 

försvårar möjligheterna att avancera. Det kan vara något att bemöta och ett 

hinder att hoppa över, alternativt att ta sig an något som innebär 

komplexitet.31 

2.6 Ledare kontra Chef 

En ledare kan vara ledare utan att vara chef. Det vill säga en informell 

ledare, och en person kan vara chef utan att leda. Ingen har påstått att 

ledare och chef är samma sak, men det är svårt att se var begreppen skiljer 

sig åt. Det viktiga är inte att se ledare och chefer som olika typer av 

människor, men däremot är det av vikt att skilja på deras processer. Att 

                                           
29 SCB, Lathund om jämställdhet,  2002 
30 Arthur & Rousseau, 1996 
31 Arthur & Rousseau, 1996 
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inneha en formell chefposition behöver inte betyda att en person har 

underordnade.32  

2.7 Ledarskap 

Det finns ett flertal olika definitioner på ledarskap och de flesta innefattar 

en process där en person avsiktligt påverkar andra personer för att vägleda 

och strukturera aktiviteter och relationer i en grupp eller en organisation.33  

2.8 Mellanchef  

Definitionen av mellanchef är svår då den kan innefatta ett flertal 

funktioner. En del har en specialiserad inriktning på ett visst område, andra 

har ett mer övergripande ansvar och överblick i företagets 

kärnverksamhet.34  

2.9 Topposition 

Befattningar som benämns vara näringslivets toppositioner innefattar ofta 

VD och styrelseordförande i de största företagen (både börsnoterade och 

övriga).35 

 

                                           
32 Yukl, 2002 
33 Yukl, 2002 
34 www.sns.se/forskning/sarskild/kvinnor/goransson. (2003-05-24) 
35 www.sns.se/forskning/sarskild/kvinnor/goransson. (2003-05-24) 
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3 Metod 

I likhet med all annan verksamhet i samhället finns det för en forskare ett 

antal regler att följa om hon eller han vill bli accepterad inom den 

vetenskapliga världen36. I detta kapitel kommer vår metod att presenteras 

för att läsaren själv ska kunna avgöra uppsatsens trovärdighet. Först 

behandlas vårt vetenskapliga synsätt för att beskriva på vilket sätt vi 

skapar vetande, senare vårt vetenskapliga angreppssätt för att påvisa hur 

vi angriper den verklighet vi upplever37. Vi vill också dela med oss av vårt 

tillvägagångssätt för att beskriva hur vi vill uppnå vårt syfte. 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Begreppet vetenskap kan knytas till ny kunskap och nya idéer. Nya 

kunskaper behöver inte betyda stora kunskaper, men däremot kan 

kunskapen inte kategoriseras som vetenskaplig förrän den är offentliggjord. 

Det råder även vissa villkor som ett påstående måste uppfylla för att det ska 

kunna betraktas som en vetenskaplig teori. Diskussionen cirkulerar alltså 

kring vad som kan anses vara vetenskap och vad som inte kan anses vara 

det. 38  

3.1.1 Hermeneutik  

Hermeneutiken är en tolkningslära som brukar pålysas med olika uttryck 

såsom ”ingen förståelse utan förförståelse” och ”en förståelse av delen 

förutsätter en förståelse av helheten”. De flesta existerande fenomen i vår 

vardag fordrar någon form av tolkning. För att få möjligheten att tyda dessa 

                                           
36 Carlsson, 1991 
37 Eriksson, Wiedersheim –Paul, 1997 
38 Molander, 1983 
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fenomen har vi utvecklat en förförståelse vilket gör att våra sinnesintryck 

omedelbart utfaller i tolkning och förståelse utan att vi är medvetna om 

vilka stadier förloppet innehåller.39 Något förenklat innefattar 

hermeneutiken ”tolkning av innebörder i texter, symboler, handlingar och 

upplevelser.”40  

 

Figur 1 Den hermeneutiska cirkeln: Basversionen 

Källa: Alvesson & Sköldberg, 1994 

Utgångspunkten för hermeneutiken är ursprungligen att betydelsen hos en 

part bara kan tolkas om den sätts i relation med totaliteten. Tvärtom består 

ju totaliteten av delar och kan därför förstås ur dessa. Därav står vi 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”. 41 I vår studie var vi tvungna att 

                                           
39 Molander, 1983 
40 Wallén, 1993 
41 Alvesson & Sköldberg, 1994 
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inhämta viss förkunskap om kvinnors situation på arbetsmarknaden i 

Sverige. Vår förförståelse uppkom genom studerande av tidigare 

genomförda undersökningar och med den kunskapen bildade vi en 

helhetsbild av situationen genom att även studera de enskilda kvinnornas 

föreställningar (delarna).  

 

Det finns med andra ord en mängd faktorer vi omedvetet bär med oss som 

påverkat våra föreställningar om kvinnor på höga positioner, karriärhinder, 

kvinnligt och manligt i organisationer och våra tankar där omkring.42 

 

Sammanfattningsvis gör vi, vad gäller företeelser olika tolkningar och en 

sådan kan omedelbart resultera i en ny företeelse, vilket enligt Molander 

kan vara den ursprungliga företeelsen som klarare, mer sammanhängande 

eller bättre framställer innebörden av den.43 Vår empiri bygger på vår 

tolkning av de kvinnliga chefernas föreställningar. Vårt synsätt blir därefter 

av subjektiv karaktär då vi som forskare använder oss av våra egna 

värderingar och kunskaper i ämnet. Det är ogenomförbart att åstadkomma 

värderingsfrihet inom samhällskunskapens gräns.44 Våra tolkningar 

tillsammans med vår förförståelse kommer att prägla vår studie och främst 

då vår empiri, analys och slutsatser, vilket innebär att vi har en 

hermeneutisk vetenskapssyn.  

3.1.2 Positivism 

Utmärkande utsagor för positivismen är vetenskapligt förhållningssätt och 

vetenskaplig metod45. För positivismen formulerades verifierbarhetstesen 

                                           
42 Molander, 1983 
43 Molander, 1983 
44 Holme & Solvang, 1997 
45 Molander, 1983 
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innebärande att en vetenskaplig ansats är meningsfull bara om den kan 

bekräftas empiriskt och allt därutöver som inte kan prövas empiriskt ingår 

inte i den vetenskapliga kretsen. Anhängare av detta synsätt anser att 

kunskap ska baseras på iakttagelser och empiriskt prövbara teorier.46 

 

Karl Popper ansåg, i likhet med Wallén, att avgörandet huruvida något 

kunde anses som ett vetenskapligt respektive icke-vetenskapligt påstående 

kunde lösas genom ett demarkationskriterium nämligen falsifiering. Kuhn 

motsätter sig detta resonemang då han hävdar att vi inte kan se verkliga 

vetenskapliga teorier som system av exakt formade hypoteser. Att förkasta 

en teori på grund av att den inte är helt förenlig med sammanhörande 

iakttagelser skulle innebära att varje befintlig teori skulle behöva 

avfärdas.47  

 

Då det råder olika subjektiva verkligheter för de olika respondenterna som 

vi intervjuat går det inte att på ett korrekt sätt verifiera eller falsifiera 

fenomenet. Vi ser helheten med hjälp av delarna och därmed kan vi inte 

stödja en positivistisk syn på vetenskapen.  

3.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Det finns olika ansatser för hur vi kan utföra vår undersökning och dra våra 

slutsatser. Valet av forskningsansats är relevant när vi talar om relationen 

mellan teori och empiri. I nästkommande stycke tar vi upp de vanligaste 

angreppssätten för att behandla denna relation och varför vi väljer ett av 

dessa. 

                                           
46 Wallén, 1993 
47 Molander, 1983 
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3.2.1 Abduktiv, induktiv och deduktiv metod 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av en abduktiv metod. Det vill 

säga en kombination av induktiv och deduktiv metod då vi inte anser oss 

kunna använda någon av dessa två metoder fristående för att uppfylla vårt 

syfte med uppsatsen. Induktion innebär att vi utifrån empiriska studier 

utvecklar hur en teori bör se ut48, medan deduktion utifrån en teori formar 

en hypotes som sedan prövas i verkligheten med hjälp av empiriska data49.  

Vi använde oss i ingångsskedet av en ansats liknande den deduktiva då vi 

tog del av teorier, vilka lade grunden till vår förförståelse. Vi använder oss 

dock utav induktion när vi efter intervjuerna upptäcker nya områden, vilka 

vi behöver utforska, varför vi i detta skede kompletterat vår referensram 

utifrån de teorier som funnits. Detta innebär också att vi utifrån vår empiri 

kan komma att utveckla nya teorier.  

3.2.2 Generaliserbarhet 

Forskningsresultat ska kunna transfereras från den specificerade kontexten 

till en mer generell nivå. Detta kan erfaras som synnerligen svårt inom 

samhällsvetenskapen då det inte alltid går att infria de 

generaliserbarhetskrav som existerar.50 Däremot är generalisering inte ett 

centralt syfte i kvalitativa metoder, enligt Holme och Solvang, då det 

istället ofta syftar till att utveckla en förståelse av ett fenomen51. I vårt fall 

vill vi öka förståelsen inför en kvantitativ studie. För att göra detta ämnar vi 

dock att i viss mån generalisera i våra slutsatser. 

                                           
48 Alvesson & Sköldberg, 1994 
49 Eriksson, Wiedersheim – Paul, 1997 
50 Wallén, 1993 
51 Holme & Solvang, 1997 
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3.2.3 Tillvägagångssätt 

Vårt tillvägagångssätt präglas av att denna studie delvis utgör ett underlag, 

i form av en pilotstudie, för Women´s Business School AB (WBS) av vilka 

en mer omfattande studie med ett liknande syfte kommer att genomföras. I 

ett utgångsläge var vårt syfte att på egen hand kartlägga vilka 

föreställningar om karriärhinder som finns för kvinnor genom att behandla 

alla de områden som omger en kvinna i hennes vardag. Efter att ha läst om 

ovanstående studie i Svenska Dagbladet såg vi dock möjligheten till ett 

eventuellt samarbete. 

 

Vi kontaktade därför Monica Renstig (WBS) och Magnus Henrekson vid 

Handelshögskolan i Stockholm, ansvariga för denna studie och fick direkt 

positiv respons. Därefter besökte vi Monica Renstig samt Christina Ferm, 

som också bidrar till genomförandet av deras studie, på WBS kontor i 

Stockholm för att gå igenom lämpliga intervjuarkandidater samt frågor till 

dessa. Vi hade i detta skede redan bokat in fem stycken intervjuer med 

kvinnliga chefer, vilkas medverkan också beslutades om. Efter mötet hade 

vi fått bra råd och mer motivation till vårt fortsatta arbete.  

Typ av studie 

Resultatet av vår kvalitativa studie ska utgöra ett underlag för den 

kvantitativa studie som WBS ska genomföra. I följande stycken motiverar 

vi vårt val av att genomföra en kvalitativ pilotstudie.  

Kvalitativ studie 

Kvalitativa studier har, som tidigare nämnts, främst ett förstående syfte då 

vi ämnar söka efter djupare förståelse av fenomenet vi studerar52. 

                                           
52 Holme & Solvang, 1997 
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Kvalitativa studier kan därför vara ett första stadium till kvantitativa studier 

för att fastställa vilka faktorer som inverkar53. Vid val av typ av studie 

ansåg vi därför att en kvalitativ studie skulle ge det bästa resultatet. 

Kvalitativa studier innebär ofta, i ett utgångsläge, en bredare och mindre 

precis frågeställning till skillnad från en kvantitativ studie, där vi 

formulerar frågor för att pröva aktuell hypotes.54  

 

Med syfte att ta reda på människors föreställningar i detta sammanhang 

ville vi inte använda en standardiserad intervju. Istället såg vi ett behov av 

att kunna anpassa frågorna efter varje individ för att kunna följa upp varje 

fråga med en fördjupningsfråga. Vår tanke var att förstå varje respondents 

föreställning så utförligt som möjligt. Det vill säga vi genomför så kallade 

djupintervjuer.55 Vi har ett stödformulär, men frågorna kan relativt ofta 

behöva fördjupas utanför detta. 

Pilotstudie 

I utredningssammanhang talar vi om pilotstudier eller förstudier, även 

kallade upptäckande undersökningar eller temaundersökningar. Med detta 

menas att vi har en öppen undersökningsinriktning där det är svårt att se 

vari i problemen återfinns. En pilotstudie kan även genomföras när ett 

område inte tidigare varit undersökt.56  

Vi anser att vår uppsats utgör ett bra underlag i form av en pilotstudie 

eftersom vi kan dela med oss av vad som är viktigt och inte viktigt57, vilket 

                                           
53 Wallén, 1996 
54 Carlsson, 1991  
55 Wallén, 1996 
56 Eriksson & Wiedersheim – Paul, 1997 
57 Eriksson & Wiedersheim – Paul, 1997 
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enligt Eriksson och Wiedersheim - Paul är ett av syftena med en studie av 

detta slag.  

3.2.4 Urvalsprocessen 

Vi beslöt oss för att enbart intervjua kvinnor, eftersom vår pilotstudie 

skulle ligga till grund för den enkät som i den huvudsakliga studien skulle 

skickas ut till kvinnor. Enligt en utredning av SFS58 får kvinnor ofta gå en 

omväg för att nå en chefsposition medan män oftare klättrar raka vägen  

till toppen, på följande sätt: 

 

Figur 2 Kvinnans vs mannens karriärväg 

Vår initiala tanke var därför att intervjua kvinnliga VD: ar och toppchefer 

för att kunna ta del av de föreställningar om hinder de stött på under denna 

eventuellt längre väg till toppen, då de hade en lång erfarenhet. I samtal 

med Renstig fick vi däremot en förståelse för varför det skulle kunna vara 

till nackdel för oss att enbart intervjua högre uppsatta chefer. Då hon var av 

åsikten att det hos dem inte väckts många föreställningar om hinder, 

eftersom de kunnat klättra så pass högt. Vi var ändå nyfikna på om detta 

var fallet då vi hade kunskap om tidigare nämnda teori. Vi ansåg att det kan 

finnas föreställningar om hinder men att vissa kvinnor tagit sig förbi dem 

                                           
58 www.sfs.se/Jamstalldsida/professor.html, 2003-02-14 

Kvinnans karriärväg Mannens karriärväg 
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och inte hindrats helt. Vårt intresse fanns även hos de kvinnor vilka inte 

kommit lika långt som männen och därför var kapabla att tala om varför.  

 

Holme och Solvang menar att urvalet av respondenter ska ske metodiskt 

utifrån vissa medvetet formulerade kriterier.59 De urvalskriterier som ligger 

till grund för vårt urval är att respondenterna ska vara verksamma som 

mellan- eller toppchefer i företag (i olika branscher) med mer än 50 

anställda.  

 

Kriterierna kan vara strategiskt definierade, vilket innebär att urvalet inte 

behöver utgöra en homogen grupp från exempelvis samma befattningsnivå 

i organisationen eller bransch för att på det viset uppnå en så stor 

variationsbredd som möjligt i materialet. Urvalet behöver inte vara 

teoretiskt förankrat utan kan grundas utifrån den förförståelse och de 

förutfattade meningarna som vi som forskare har vid studiens början.60 

Våra förutfattade meningar var att föreställningarna varierar med 

organisationsnivån, varför vi valde att intervjua både kvinnor på mellan- 

respektive toppchefsnivå. Med beaktning av tidigare nämnda diskussion 

har vi i vårt urval intervjuat majoriteten mellanchefer. Enligt Holme och 

Solvang innebär en respondentintervju att vi intervjuar personer som själva 

är inblandade i det fenomen vi studerar61, vilket förklarar vårt val av att 

studera just kvinnliga chefers föreställningar i ämnet.  

 

I ingångsskedet baserades urvalet av respondenter på rekommendation. 

Dessa har sedan rekommenderat oss vidare till nya respondenter, vilka 

                                           
59 Holme & Solvang, 1997 
60 Holme & Solvang, 1997 
61 Holme & Solvang, 1997 
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huvudsakligen utgjordes av kollegor och affärskontakter. Vi hade här 

önskat en större geografisk spridning, men då vi ansåg att en kvalitativ 

undersökning med djupintervjuer skulle behövas för att kunna förstå 

respondenternas föreställningar valde vi dem i den närliggande regionen 

(Östergötland) i första hand. Detta för att kunna genomföra så många 

intervjuer som möjligt.  

 

Vi vill för läsaren på ett överskådligt sätt presentera vårt urval av 

respondenter i nedanstående figur.  

 

Figur 3 Sammanställning av respondenterna 

3.2.5 Genomförandet och bearbetning av intervjuerna 

Intervjuerna som ligger till grund för denna uppsats har varit 14 stycken till 

antalet och ägt rum på respektive respondents arbetsplats. En av dessa har 

dock genomförts över telefon på grund av tidsbrist hos respondenten. 

Intervjuerna har tagit cirka två timmar. Båda författarna har deltagit vid 10 

intervjuer, där den ena huvudsakligen ställt frågor. Den andra, vilken hade 

bättre färdigheter vad gäller tangentbordshantering har gjort noteringar 

Respondenterna  

Bransch
Flyg, Frakt, Hotell, 3 Detaljhandel, Statlig 
institution, Telecom, El, 2 Företagskonsult, 
Utbildning, 2 Media 

  

Befattning 
4 Vd:ar, 4 Ekonomichefer, 2 Kundservicechefer, 
1 Regionchef, 1 Områdeschef, 1 Personalchef 
samt 1 Restaurangchef 

Ålder samt 
antal år 
som chef 

Respondenterna är mellan 33 och 58 år, med en  
medelålder på 51,5 år. Antal år som de haft en 
chefsposition är mellan 2 och 24 år, medelantalet 
är 11,7 år. 
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direkt på medtagen dator. På detta sätt har våra respondenter kunnat läsa 

igenom intervjualstret för bekräftelse mycket snart efter intervjun via mail 

varpå vi har fått ett snabbt godkännande. På grund av sjukdom intervjuade 

en av författarna tre respondenter ensam och förde då anteckningar för 

hand som sedan registrerades på dator och skickades för godkännande på 

samma sätt som de övriga. Vid telefonintervjun deltog dock enbart den 

andre författaren och förde då anteckningar för hand. Dessa noteringar 

hanterades på samma sätt som tidigare nämnts. 

 

Krag - Jacobsen anser att intervjuarna, vid användandet av bandspelare, 

tillåter sig att slappna av och därför lätt glömmer att följa respondentens 

svar. Om intervjuaren inte förstår direkt är det lätt att låta bli att fråga igen 

eftersom bandet kan upplysa intervjuaren senare.62 Eftersom vi gör en 

kvalitativ studie med hjälp av djupintervjuer anser vi att det är viktigt att vi 

inte förlitade oss på bandspelaren. Följdfrågorna är specifika för varje 

respondent varför de noga bör anpassas efter respondentens svar. Vi anser 

att utelämnandet av bandspelare ökade vår koncentration och därmed 

bidrog till att öka kvalitén på följdfrågorna. En bandspelare kan också lätt 

få respondenten att känna sig spänd och mindre anonym, då allt som sägs 

spelas in och det blir svårare att dela med sig av känsliga fakta. Alla våra 

respondenter har dock garanterats anonymitet.  

3.3 Metodkritik 

Eventuellt hade det varit bättre om vi inte genomfört intervjuerna på 

respondenternas arbetsplats i syfte att få en ännu högre riktighet. Det kan 

tänkas att den intervjuade blir stressad av att någon eventuellt hör svaren, 

träder in i rummet, ringer eller på annat sätt distraherar respondenten till att 
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inte svara sanningsenligt och eventuellt mer kortfattat. Lokaliseringen har 

dock skett på arbetsplatsen, eftersom detta sparar tid och accessen tenderat 

att öka då vi gjort anspråk på mindre tid.63  

 

Vi har även gjort valet att inte nyttja bandspelare vid intervjutillfällena, på 

grund av de orsaker vi nämnt i ovanstående stycke. Ämnet vi studerat kan 

vara av känslig karaktär för respondenterna, vilket kan medföra att 

respondenterna kan känna sig tvingade att svara på ett politiskt korrekt sätt 

då det berör deras egna arbetsmiljö.64 Nackdelarna med utelämnandet av 

bandspelare är att vi kan ha gått miste om information då vi inte kunnat 

avlyssna intervjumaterialet igen. Vi var dock medvetna om detta, men 

valde att utesluta bandspelaren då vi ansåg att fördelarna, vilka vi nämnt 

tidigare, övervägde. En risk med våra intervjuer kan också ha präglats av 

den så kallade intervjuareffekten där intervjuaren påverkar respondentens 

svar65. Vi har känt av denna effekt då vi anser det vara svårt att inte ställa 

ledande följdfrågor, när vi har präglats av tidigare respondenters svar. Vi 

anser oss dock varit medvetna om detta varför vi ansträngt oss för att låta 

respondenten tala så fritt som möjligt.  

                                                                                                                            
62  Krag Jacobsen, 1993 
63 I samtal med journalist Monica Renstig, 030325 
64 I samtal med journalist Monica Renstig, 030325 
65 Eriksson & Wiedersheim – Paul, 1997 
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4 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi att presentera den litteratur vi anser vara 

väsentlig för vår uppsats. Vi har valt att använda oss av såväl vetenskaplig 

litteratur som populärlitteratur. I källförteckningen går det att finna vilken 

kategori de olika författarna tillhör. Då vi vill belysa vilka föreställningar 

om hinder som finns på de olika nivåerna i samhället, organisationen, 

familjen och till sist hos individen själv, anser vi det av betydelse att 

beskriva vad vi menar med föreställningar och hur dessa uppkommer. En 

annan benämning på föreställningar är, enligt vår uppfattning, sociala 

konstruktioner och vi kommer nedan att ge vår tolkning av detta.  

4.1 Social konstruktivism 

Enligt Sjöstrand och Tyrstrup interagerar individer konstant i ett 

meningsskapande, vilket ger grunden till allmänna sociala konstruktioner 

av realiteten. De menar att dessa i sin tur utgör den objektiva verkligheten, 

då dessa speglar varandra. Det vill säga att de subjektiva föreställningarna 

är förenliga med de objektiva, vilket är en förutsättning för att samhället 

ska fungera. Summan av de olika föreställningarna är dock aldrig lika med 

den korrekta objektiva verkligheten, då den alltid övergår den subjektiva på 

ett antal punkter.66 Sandberg hävdar att genom människans skapande av 

föreställningar av samhället och dess innehåll kan människan få en 

förståelse över att samhällets uppbyggnad är en social konstruktion 

(föreställning) och inte något naturligt. Detta innebär att även om 

människan genom sina föreställningar har skapat samhället innebär det att 

                                           
66 Sjöstrand & Tyrstrup, ur Sjöstrand et al, 1999 
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hon kan förändra det. En grundförutsättning för att kunna förändra 

samhället kräver dock kännedom och vetande om hur detta ska ske och om 

dess olika aspekter (föreställningar om karriärhinder för kvinnor 

exempelvis). I brist på detta vetande kommer individen att återskapa 

samhället och dess föreställningar.67  

 

Föreställningar är, enligt Sjöstrand och Tyrstrup, konstruerade så de kan 

vara mer eller mindre subjektiva då antalet individer som delar denna 

föreställning kan variera kraftigt. Rådande föreställningar kan även vara 

mer eller mindre lokala i sin utsträckning. Interaktionerna mellan de olika 

föreställningarna kan både höja och sänka intensiteten i en lokal (företags-) 

kultur, eller skapa helt nya föreställningar och perspektiv. De 

föreställningar som till en början endast har en lokal inplacering kan genom 

gott rykte expandera till att bli av mer global art. 68 

                                           
67 Sandberg , ur Sjöstrand et al,1999 
68 Sjöstrand & Tyrstrup, ur Sjöstrand et al, 1999 
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Samhällsnivå 

Under denna rubrik vill vi belysa vilka föreställningar om hinder som 

grundar sig i vårt samhälle och hur dessa påverkar kvinnors möjligheter 

till karriär. Det som är av intresse i detta avsnitt är huruvida det går att 

urskilja de föreställningar som påverkar kvinnors situation på 

arbetsmarknaden eller deras sätt att fungera och tänka. Vi ämnar därför 

föra en kort diskussion kring samhällets uppbyggnad, dess innehåll och 

kvinnans roll i det.  

4.1.1 Samhället 

Enligt Blom består samhället av strukturer och individer och de sistnämnda 

skapar dessa strukturer genom deras föreställningar, tankar och aktioner. 

Hon hävdar därefter att efter strukturernas uppkomst påverkar de i sin tur 

individernas handlande då de utgör den ram de måste agera inom.69 Layder 

för ett liknande resonemang då han hävdar att när det inte finns något 

samhälle utan individer, samtidigt som det inte existerar individer som inte 

påverkas av samhället, råder det en svårighet att skilja dem åt. Sambandet 

kan uppdelas i två parter, i vilken utsträckning människor aktivt skapar de 

sociala samhällen de befolkar och därefter hur den sociala kontexten 

påverkar och formar den sociala aktiviteten.70  

 

Aktörernas handlingar styrs av strukturerna oavsett om de syftar till att 

förändra de strukturer som redan existerar eller inte, enligt Blom. Det råder 

dock en skillnad i hur stort handlingsutrymme de olika individerna har 

inom samma struktur, men menar att alla kan påverka strukturen. 

                                           
69 Blom,ur  SOU 1997:135 
70 Layder, 2000 
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Existerande strukturers utformning och antalet aktörer som vill ha ett 

inflytande kan direkt påverka svårighetsgraden i förändringsmöjligheterna 

och att nå önskat resultat. 71  

4.1.2 Det patriarkaliska synsättet  

Wahl et al framhåller att det patriarkaliska synsättet som råder i samhället 

reflekteras omedelbart i företag. Fokus av mycken forskning utgår ifrån att 

skapandet av könens olika villkor sker i samhället och att organisationer 

kan svära sig fria från detta ansvar. De menar att problemet kring detta 

synsätt är att männen tillskrivs ett högre värde än kvinnor och därav får mer 

resurser att tillgå. På det sättet återskapas föreställningen. 72 

4.1.3 Sociala normer 

Alvesson anser att människor omedvetet rättar sig efter de rådande sociala 

normerna och förhoppningarna i samhället samt att det finns 

genusföreställningar om utbildningar och yrkeskategorier som är indirekt 

avgörande för kvinnors positionering i företagen. Han förklarar att kvinnors 

val av utbildning och sysselsättning ger dem en identitetskänsla, vilket 

oftast inte bryter mot den naturliga kultur som råder i samhället.73 Enligt 

Kanter finns det en problematik i att föreställningar i samhället och 

preferenser av utbildning och yrkesval nonchaleras. Hon hävdar att 

förklaringen till kvinnors underordnade position på arbetsmarknaden går att 

finna i den stora könsuppdelningen i utbildningsväsendet och inte i 

strukturella faktorer inom organisationen.74 

 

                                           
71 Blom, ur SOU 1997:135 
72 Wahl et al, 2001 
73 Alvesson, ur SOU 1997:135 
74 Kanter, 1977  
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I diskussionen ovan om samhällets uppbyggnad om föreställningar anser 

Arrhenius att strukturen i samhället inte är något naturligt, utan utav 

människan en skapad miljö.75 Vi är av samma uppfattning som Arrhenius 

och framhåller att människor gärna nyttjar ordet naturlig i föreställningar 

om kvinnlighet och manlighet, ledarskap och chefskap då vi menar att det 

finns en naturlig förklaring till varför saker ter sig på ett visst sätt. Enligt 

Arrhenius överförs ofta en normativ betydelse på begreppet naturlig 

innebärande att det är något normalt, vilket försvårar förändringen av den. 

Hon menar att kvinnors frånvaro på chefspositioner historiskt sett har varit 

något naturligt och därav även normalt. Den sociala konstruktionen av vad 

som är kvinnligt och manligt förändras med tiden76, vilket kommer att 

diskuteras längre fram i referensramen.  

4.1.4 Föräldraförsäkring 

Vi är av den uppfattningen att inom ramen för vilka föreställningar om 

hinder som existerar innefattas ekonomiska incitament för att just kvinnan 

ska stanna hemma vid barnafödandet och tiden därefter. Vi vill därför 

benämna vilka regler som gäller för dagens föräldraförsäkring. Syftet med 

föräldraförsäkringen är att möjliggöra kombinationen av arbete och 

föräldraskap. Det är ett ekonomiskt stöd och benämns föräldrapenning, 

vilket ges som ersättning i samband med ett barns födelse och som 

möjliggör för föräldrarna att stanna hemma. Utbetalningen av ovanstående 

sker under sammanlagt 480 dagar. Dessa dagar kan fördelas lika mellan de 

två vårdnadshavarna då de har rätt till hälften av det totala antalet 

föräldrapenningdagar, det vill säga 240 dagar var. Men en förälder har även 

rätten att avstå från föräldrapenning till den andra föräldern med undantag 

                                           
75 Arrhenius, 1999 
76 Arrhenius, 1999 
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för 60 dagar. Föräldrar till barn födda före 1 januari, 2002 har rätt till 225 

föräldrapenningdagar. Här har en förälder rätten till att avstå sina dagar till 

den andre föräldern med undantag för 30 dagar, vilket innebär att antalet 

dagar som en pappa måste ta ut själv har ökat från 30 till 60 dagar. Detta i 

ett led att öka pappans barnledighet.77 

 

Föräldrapenningens storlek per dag är 80 procent av den 

sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) delat med 365 dagar. Den högsta 

SGI: n är 7,5 gånger prisbasbeloppet som år 2003 är 38600 kronor 

(=289500)78. Enligt en SNS-studie har flertalet företag idag vidtagit 

åtgärder i ledet för uppmuntran till pappaledighet genom kompensation för 

den differens mellan verklig lön och föräldrapeng som uppstår79. 

4.1.5 Vår tolkning av föreställningarna på samhällsnivån 

Vi tolkar ovanstående litteratur på så sätt att individer och strukturer 

påverkar varandra. Genom handlingar och föreställningar skapas strukturen 

och därmed samhället, vilket sedan har påverkan på individers handlande. 

Det är svårt att avgöra huruvida föreställningarna på samhällsnivå påverkar 

aktörer eller vice versa och i vilken grad, men vi instämmer med att alla 

kan påverka föreställningarna. De sociala konstruktionerna om hinder för 

kvinnor skapas på samhällsnivå, vilket i sin tur påverkar eller medverkar 

till skapandet och reproduceringen av föreställningar om hinder på 

organisationsnivå. Föräldraförsäkringen är en föreställning om hinder på 

samhällsnivå, men påverkar även föreställningen om att barnledigheten är 

ett hinder för kvinnor på organisationsnivå. Vi ser en koppling mellan 

                                           
77 SNS, Mångfald i arbetslivet, 2003 
78 Försäkringskassan informerar ”Föräldraförsäkring”, 2003 
79 SNS, Mångfald i arbetslivet, 2003 
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samhället och organisationer och vill därför fortsätta med att presentera 

föreställningar om hinder för kvinnor på organisationsnivå.  
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4.2 Organisationsnivå  

I detta avsnitt vill vi utreda föreställningarna om hinder för kvinnor på 

organisationsnivå. En anledning till varför kvinnor kan uppleva 

inomorganisatoriska förhållanden som frustrerande beror på den starka 

manliga dominansen som råder i dagens företag. Därav syftar en stor del 

av den feministiska kritiken på organisationer och dess förhållande, då de i 

för stor utsträckning präglas av maskulina värderingar, vilket kan stå i 

direkt motsats till kvinnors värderingar och behov.80   

4.2.1 Organisationer – en spegelbild av samhället 

Vi förde i förra avsnittet en diskussion om samhällets uppbyggnad och dess 

aktörer. Vi anser det därför av betydelse och belysa samhällets påverkan på 

organisationer och dess struktur. Enligt Sundin fokuseras det frekvent på de 

konstruktionsprocesser som utspelas inom organisationen då 

frågeställningen antalet kvinnliga chefer diskuteras. Det samspel som 

utövas mellan organisationen och samhället tydliggörs och tolkas och de 

forskningsansatser som presenteras förändras med tiden på grund av att de 

är socialt konstruerade. 81  

 

4.2.2 Organisationens struktur och uppbyggnad 

Enligt Muhonen bör organisationer inte studeras som isolerade enheter 

skiljt från samhället då organisationers struktur oftast är en direkt 

spegelbild av samhället och det faktum att dessa påverkar varandra. Hon 

                                           
80 Blom, ur SOU 1997:135 
81 Sundin, ur SOU 1997:135 
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hävdar att strukturen i organisationer ideligen påstås ligga till grund för 

varför kvinnor stöter på hinder i sin karriär.82  

 

Alvesson påstår att den grundläggande anledning till varför de flesta 

företagen har den strukturen är mäns medverkan till återskapandet av en 

homogen miljö. Han hävdar därför sammanfattningsvis att anledningen till 

att antalet kvinnliga chefer är så få beror i denna mening inte på att de är 

kvinnor utan att de inte är män.83 Blom menar att kvinnor tär på dessa 

manspräglade strukturer när de intar högre chefpositioner. Detta då de både 

avskalar den homogena miljö som finns på företaget genom deras existens 

och sedan deras kommande rekryteringar av fler kvinnor in i de traditionellt 

manliga strukturerna.84 Ferguson ställer sig däremot kritisk till kvinnans 

påverkansmöjligheter i och med deras integrering i byråkratiska 

organisationer. Hon hävdar att kvinnorna kommer att internalisera de 

existerande mansdominerade värderingar som finns i organisationen. Detta 

är enligt henne, både kvinnornas fel (att de anammar ett manligt beteende 

istället för att utveckla egna tillvägagångssätt) såväl som den byråkratiska 

organisationens fel. För att kunna förändra strukturella hinder måste 

individerna själva tänka och handla annorlunda.85 Vi kommer under 

rubriken ”Kvinnors internalisering och anamning av det manliga” att ge en 

utförligare beskrivning av kvinnans anpassning till det manliga beteendet 

och språket.  

  

                                           
82 Muhonen, 1999 
83 Alvesson,ur  SOU 1997:135 
84 Blom, ur SOU 1997:135 
85 Wahl et al, 2001 
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Enligt Alvesson är det en grundläggande förutsättning med ett företags 

uppbyggnad att de anställda ska anpassa sitt liv utanför organisationen efter 

kraven som ställs inom och av den. En direkt effekt av detta synsätt är att 

det lägger hinder i vägen för dem som har ett påtagbart ansvar utanför 

organisationen, till exempel i hemmet. Han menar att detta kan anses vara 

något av ett forntida synsätt, men faktum kvarstår att många företag och 

organisationer fortfarande präglas av detta förhållningssätt, speciellt på 

högre nivåer.86 Wahl utvecklar resonemanget och hävdar att rådande villkor 

och strukturer i organisationer är anpassade efter männens sätt att leva och 

därav organiseras arbetet därefter. Som tidigare nämnts under 

samhällsnivån är det samhällets ansvar att det råder olikheter mellan könen, 

men Wahl menar att organisationer kan ge näring åt och förstärka dessa 

ojämlikheter.87 För de individer som har relativt litet tidsmässigt ansvar för 

hemmet finns det fördelar genom företräde till toppositioner inom 

näringslivet enligt Alvesson. Han poängterar dock att detta främst gäller i 

konkurrensutsatt verksamhet då det krävs att arbetskraften prioriterar 

arbetet och företaget. 88 

 

Enligt Kanter finns det en annan, något avvikande, strukturell förklaring till 

varför kvinnor kan uppleva ojämlikheter mellan könen. Hon hävdar att 

attityden till arbetet kan relateras till vilken position i organisationen en 

person besitter och inte till kön. Det vill säga att inställningen till arbetet är 

en beroende variabel av var individen är placerad i organisationsstrukturen. 

Hon hävdar att det finns tre element som är utslagsgivande för hur en 

person beaktar sig själv i organisationen och för progressen av den 

                                           
86 Alvesson, ur SOU 1997:135 
87 Wahl et al, 2001 
88 Alvesson, ur SOU 1997:135 
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självaktning som är viktig för potentialen att göra karriär. Dessa är 

möjlighetsstrukturen, maktstrukturen och den procentuella representationen 

av en social kategori (t ex könet) i dessa positioner. En grundläggande 

omständighet för den anställdes utsikt till att göra karriär är att befinna sig i 

en central position i möjlighetsstrukturen menar Kanter. Resonemanget går 

ut på att det är strukturen och inte aktören som har betydelse för 

utvecklingspotentialen inom organisationen.89 Arrhenius hävdar att män har 

ett mer hierarkiskt tänkande än kvinnor då de söker en position i 

befattningspyramiden, vilket gör att de fortare får en central position i 

företaget.90  

 

Kanter anser att kvinnors senare inträde i arbetslivet och därmed 

organisationen och dess redan uppsatta värderingar (mäns) anses ha 

försvårat för kvinnorna. I enlighet med Alvessons resonemang ovan anser 

hon att de mansdominerade maktstrukturerna och tendensen till homosocial 

reproduktion bidrar till könsarbetsdelningen. Kanter avslutar med att 

poängtera att kvinnor som minoritet i organisationer kan uppleva press och 

påverkas av de sociala processer som stänger in dem i nuvarande 

befattningar som i högre grad överensstämmer med deras sociala kategori. 

Sammanfattningsvis anser Kanter att det är individens strukturella position 

och inte så mycket könet som har betydelse för karriärmöjligheter.91 

Hennes kontroversiella synsätt har kritiserats av diverse forskare då hon 

förbiser problematiken kring kön, makt och organisationsstrukturer.92 

 

                                           
89 Kanter, 1977 
90 Arrhenius, 1999 
91 Kanter, 1977 
92 Wahl et al, 2001 
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Alvesson och Billing påstår i enlighet med Kanter att 

organisationsstrukturens influenser på dess anställdas värderingar och 

attityder varierar beroende på var i möjlighetsstrukturen de befinner sig och 

därmed deras grad av handlingsfrihet. De menar att individerna styrs i detta 

perspektiv av den rådande strukturen i organisationerna och negligerar det 

väsentliga faktumet att återskapandet av denna sker genom individernas 

handlande och interaktioner med varandra. 93 Vi kommer i nästa stycke 

bland annat behandla individernas återskapande av strukturen.  

4.2.3 Könspolitik  

Könspolitik är ett begrepp som Alvesson och Billing diskuterar vilket 

handlar om hur arbetsgivares och anställdas upprepade handlingsmönster 

kan utgöra ett karriärhinder. Detta genom att göra vissa jobb tillgängliga 

eller otillgängliga för de båda könen. Såvida detta handlande är av 

systematisk karaktär samt beslutats på en central nivå utgör det strukturella 

hinder. Bevisligen motsätter sig vissa män att kvinnor beträder, enligt dem 

själva, deras område.94 

 

Enligt Alvesson och Billing kan arbetsgivarna betraktas som de konkreta 

grindvakterna då de anställer nya människor till företaget och bestämmer 

vem som ska rekryteras till vilken befattning. Huruvida de har stereotypa 

föreställningar om kön eller jobb är av stor betydelse i detta avseende. I 

Alvesson och Billing diskuteras fyra olika perspektiv varför kvinnor ska få 

möjlighet till högre befattningar, varav ett är den meritokratiska 

ståndpunkten. Kortfattat innebär det att organisationer bortser från kön, 

klass etcetera och ser endast till dem med mest meriter och störst 

                                           
93  Alvesson & Billing, 1999 
94 Alvesson & Billing, 1999 
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kompetens. Förespråkare av detta synsätt eftersträvar därmed inte en 

jämställd könskvotering på chefsjobben, utan det är den mest kompetente 

och meriterade personen som ska anställas. De menar även att det finns 

teorier kring varför kvinnor ska ges lika möjlighet till avancemang som 

innebär att kvinnor och män med likartade bakgrunder och utbildningar ska 

ges samma möjligheter. Flertalet studier visar att kvinnor och män i 

ledarpositioner inte skiljer sig åt, vilket överensstämmer med denna 

ståndpunkt. De hävdar att kvinnor utsätts för diskriminering varje gång en 

kvinna med samma kvalifikationer som en man förbises vid rekrytering.95  

 

Alvesson och Billing hävdar att studier har påvisat att det finns en 

föreställning hos vissa arbetsgivare innebärande att de har förutbestämda 

önskemål om vilka egenskaper som var erforderliga för utförandet av ett 

speciellt arbete96.  Därför anser vi det angeläget att studera vilken betydelse 

rekryteringsprocessen har för kvinnors möjligheter till högre befattningar, 

varför detta återges nedan. 

4.2.4 Rekryteringsprocessen  

Enligt Holgersson är det av intresse att studera rekryteringsprocessen då 

mycket tyder på att det är en kontext där förställningar om ledarskap och 

kön återskapas eftersom könsfördelningen på chefsnivåer antyder att kön är 

av vikt vid rekryteringen97. Alvessons resonemang är att maskulinitet 

framhävs som ett ideal i föreställningarna om chefsyrket och ledarskap. 

Dessa föreställningar motsvarar inte de föreställningar som råder om 

kvinnlighet och vad som kan kategoriseras som kvinnliga egenskaper. Han 

menar att utöver detta finns det sociala konstruktioner om organisationers 

                                           
95 Alvesson & Billing, 1999 
96 Alvesson & Billing, 1999 
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toppbefattningar, som tämligen väl stämmer överens med visionen att dessa 

lämpligen ska besittas av män. 98  

 

Alvesson och Billing menar att det finns indikationer på att kvinnor tar 

platsannonsers krav på fler kvalifikationer än nödvändigt på allt för stort 

allvar, vilket medför att de avstår från att ansöka. De hävdar också att 

kvinnor och män granskas olika vid rekryteringsprocessen, bundet till att 

många chefer har en stereotypisk syn på föreställningen om vad som är 

kvinnligt respektive manligt vid sina urval, snarare än sakliga bedömningar 

av personerna ifråga.99 Enligt Wahl innebär detta ett problem då 

uppfattningarna kring vilka egenskaper som en chef ska besitta 

överensstämmer med de egenskaper som männen innehar, till motsats mot 

kvinnors, vilket försvårar kvinnors möjlighet att vara kvinna samtidigt som 

att inneha chefsegenskaper100. Arrhenius menar fortsättningsvis att då 

kvinnor tillskrivs av naturen givna egenskaper och förmågor framstår de 

som normala och oföränderliga101. Wahl gör gällande att detta anses vara 

ett av de största hindren till att det är så få kvinnor på högre befattningar då 

de inte framstår som rekryteringskandidater102. Holgersson hävdar däremot 

att det råder förställningar om att kvinnors ambitioner och kompetens 

skulle vara lägre gentemot männens, vilket hon anser vara en bidragande 

orsak till att kvinnor inte framstår som chefskandidater103.  

 

                                                                                                                            
97 Holgersson et al, ur  SOU 1997:135 
98 Alvesson, ur SOU 1997:135 
99 Alvesson & Billing, 1999 
100 Wahl, 1996 
101 Arrhenius, 1999 
102 Wahl, 1996 
103 Holgersson et al, ur  SOU 1997:135 
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Holgersson vidhåller däremot att vid rekrytering av en chef gäller det för 

den intresserade kandidaten att göra sig synlig. Anlaget att kunna 

marknadsföra sig själv betraktas av många som en del av 

chefslegitimationen. Genom att vara i besittning av ett kontaktnät av 

nyckelpersoner är i det närmaste ett måste att vara och förbli iakttagbar. 

Hon menar att detta kan vara av särskilt stor vikt för kvinnor då vissa män 

helt enkelt inte ser kvinnor som alternativa kandidater vid rekrytering. 

Detta samtidigt som det inte finns några kvinnor på rekryterbar nivå 

eftersom de inte sett kvinnor som chefsämnen i leden under, då de inte 

gjort sig tillräckligt synliga.104 

4.2.5 Företagskulturen  

Den kultur som råder inom en organisation är enligt Alvesson och Billing 

de värderingar, idéer och normer som skapar homogenitet och 

förutsägbarhet i människors förståelse och tänkande. Företagskultur är en 

förutsättning för att kunna uppnå effektivitet i främst större organisationer. 

En stor medvetenhet kring vilka regler som gäller är av ytterst stor 

betydelse och detta speciellt på ledningsnivå, då internkommunikationen  i 

företaget måste fungera på ett smidigt sätt.105 Wahl har som åsikt att 

organisationskulturer kan relateras till kön. Organisationer med starka 

mansdominerade kulturer kan verka kvinnofientligt enligt henne, vilket kan 

försvåra för kvinnor att passa in.106 

                                           
104 Holgersson et al, ur SOU 1997:135 
105 Alvesson & Billing, 1999 
106 Wahl et al, 2001 
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Att kulturellt anpassa sig i företaget är en framgångsfaktor likväl som att 

kunna anamma ett likformigt språk och utseende, enligt Alvesson och 

Billing. De hävdar att detta kan utlösa en känsla av osäkerhet hos kvinnor 

då de ofta befinner sig i minoritet gentemot männen i organisationen samt 

att generellt kan kvinnors agerande, språk och utseende framställas som 

mer svårt att tyda och tolka för en grupp av män.107 Börjeson poängterar att 

män har lättare att anpassa sig till den kultur som finns i organisationen. De 

befinner sig aldrig utanför, utan känner sig delaktiga i företagskulturen från 

initialskedet.108  

4.2.6 Språket - en del av företagskulturen 

Wahl anser att kvinnors sätt att kommunicera, det vill säga språket, skiljer 

sig från männens, vilket allt som oftast kan resultera i 

kommunikationssvårigheter parterna sinsemellan109. Enligt Börjeson kan 

kvinnor uppleva att män inte lyssnar på dem och att de själva inte når fram 

med sitt budskap på ett tillfredställande sätt110. Att utöva sitt yrke i en 

organisation där majoriteten utgörs av män innebär en språkanpassning för 

kvinnorna vidmakthåller Wahl. En del hävdar att mäns sätt att 

kommunicera är mer tydligt och okomplicerat än kvinnors, men att de som 

är i minoritet, eller i lägre position, anpassar sig.111 Börjeson har observerat 

att kvinnor som samtalar sinsemellan använder sig av ett mer analyserande 

språk som innefattar många sidospår, skiftande tonfall, mer tydligt 

kroppsspråk och små bekräftande ord. Att kommunicera på det sättet kan 

för männen upplevas som direkt förvirrande då de hellre samtalar om ”en 

                                           
107 Alvesson & Billing, 1999 
108 Börjeson, 1992 
109 Wahl, SOU 1997:135 
110 Börjeson, 1992 
111 Wahl, ur  SOU1997:135 
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Glastaket 

Kvinnor Män 

Stödpersonal 
(majoritet kvinnor)

sak i taget”. Hon anser att kvinnors sätt att språkligt anpassa sig till sina 

manliga kollegor är att förbli tyst, vilket utgör ett alternativ till den 

bekräftande kommunikationen för att bättre passa in i gruppen.112 

4.2.7 Glastaket  

Enligt Alvesson och Billing innebär begreppet glastaket att kvinnors 

klättring i organisationen är till en början relativt okomplicerad, men att 

existensen av osynliga hinder i organisationen blockerar dem från att nå 

toppositionerna113.  

Figur 4 Glastaket i organisationspyramiden 

Källa: Wirth, 2001 

Ahltorp och Franke utvecklar resonemanget och anför att 

organisationspyramiden är byggd av män för män och därav även glastaket 

i det. De alltför framgångsrika kvinnorna som tar sig långt upp i 

pyramiden, förlorar attraktivitetspoäng hos männen samt att de kan 

                                           
112 Börjeson, 1992 
113 Alvesson & Billing, 1999 
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betraktas som hot ju högre upp de klättrar.114 Arhén och Zaar instämmer då 

de poängterar att det kan skapas en rädsla bland manliga chefer som känner 

ett hot från de unga och karriärsugna kvinnorna på väg uppåt i 

organisationen. Det är främst bland mellancheferna detta sker, så att 

ledningen satsar på kvinnor räcker ibland inte till.115 Men Ahltorp och 

Franke framhåller även att glastaket kan bli en omedveten, begränsande 

barriär enbart genom vetskapen om att fenomenet existerar. I dess 

abstrakthet finns det i själva verket ingen anledning för kvinnorna att lägga 

ansvaret för existensen av glastaket på männen. Kvinnornas egen olust, 

eller rentav osäkerhet av att anta utmaningen att inta en högre befattning 

kan i själva verket utgöra själva glastaket.116 Wahl et al hävdar däremot att 

glastaket är ett organisatoriskt hinder och inte ett individuellt hinder som 

grundar sig på personliga brister i kompetens eller egenskaper117. 

4.2.8  Kvinnligt och manligt ledarskap  

Enligt Sundin går det inte att betrakta kvinnors ledarskap och kvinnligt 

ledarskap synonymt. Det senare är ett socialt konstruerat kön (genus) 

medan det förstnämnda är biologiskt betingat. Betydelsen av att göra denna 

distinktion är att kvinnor kan anamma ett manligt ledarskap fast de är 

kvinnor, likväl som män kan utöva ett kvinnligt sådant. Dessa begrepp 

används ofta liktydigt i litteraturen118, vilket även vi gör. Vi är medvetna 

om denna skillnad, men i denna studie menar vi kvinnor som chefer då vi 

skriver kvinnliga chefer trots att det sistnämnda även skulle kunna vara en 

man.  

                                           
114 Ahltorp & Franke, 1992 
115 Arhén & Zaar  1997 
116 Ahltorp & Franke, 1992 
117 Wahl et al, 2001 
118 Sundin, ur SOU 1997:135 
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Alvesson hävdar att endast då kvinnliga chefer debatteras blir det en 

genusfråga och problematik däri. Han menar att det råder en föreställning 

om att kvinnor saknar de rätta chefsegenskaperna baserat på att det är just 

kvinnor. Den sociala konstruktionen av ledarskap är bland annat en 

outtalad och problemfri manlighet, vilket gör kvinnlighet i ledarskap till en 

avvikelse. Alvesson framhåller att vi med detta resonemang kan se 

könsordningen i ledarskap och att begreppen manlighet och kvinnlighet är 

föreställningar som inom forskningen ses som sociala och kulturella 

konstruktioner, vilka konstant produceras och återskapas. De flesta företag 

lever i illusionen att de inte är organiserade efter genus trots att de i de 

flesta fallen är påtagligt formade på så sätt.119 

 

Kimmel anser att det finns förutfattade meningar om vad som är kvinnligt 

respektive manligt. Han menar att företagen idag präglas av manlighet på 

grund av majoriteten män, varför också framgång ofta kopplas ihop med 

manlighet. Detta har lett till en slags norm att leva upp till rent 

företagsekonomiskt. Det vill säga det finns vissa grundregler vilka bör 

följas och dessa är en mans sätt att sträva uppåt efter makt, förmögenhet 

och status. Kimmel har identifierat de egenskaper hos mannen som är vitala 

för chefskapet och de är säkerhet, känslokallhet, pålitlighet samt att vara 

ambitiös och orädd. Många företag kopplas samman med denna manlighet 

vilket gör att män känner en press att leva upp till dessa ideal som lämnar 

mindre tid över till hem och barn.120 

 

Alvesson anser att det går att inta två olika inställningar till kvinnligt och 

manligt ledarskap och det är antingen att de präglas av likheter eller 

                                           
119 Alvesson, ur SOU 1997:135 
120 Kimmel , Ur faktamaterial utgivet av Näringsdepartementet 2002 
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olikheter i ledarstilarna. Den förstå ståndpunkten präglas av att det existerar 

få skillnader mellan kvinnors och mäns sätt att leda, medan den andra 

ståndpunkten står för antagandet att det förekommer könsbundna skillnader 

i ledarstilarna.121 Ahltorp och Franke påvisar att kvinnor är mer 

relationsorienterade och lägger stor vikt vid personalens välmående samt 

att de använder sig av sin sociala kompetens och sitt kontaktnät mer än 

männen122. Conradson och Rundquist presenterar ytterligare föreställningar 

om vad som utmärker kvinnligt ledarskap och det är att de har en bättre 

helhetssyn och att de inte betraktar tillvaron så hierarkisk i den utsträckning 

som männen gör123. Cooper och Davidsson anser även att kvinnor har 

svagare sidor också. Dessa tenderar vara brist på självförtroende, känslan 

av att vara för lite bestämd, delegeringssvårigheter samt behovet av att vara 

omtyckt av andra124.  

4.2.9  Kvinnors internalisering av det manliga 

Enligt Arhén och Zaar förekommer det att kvinnor försöker anamma den 

manliga ledarstilen, antagligen eftersom de flesta ledare idag fortfarande är 

män, kvinnor har därför ont om förebilder125. Alvesson anser att kvinnor 

bemöts av ett dilemma då flera styrelseordförande uppfattar kvinnor och 

män tämligen olika varandra, varför det inte är positivt när kvinnor 

försöker behålla sitt kvinnliga beteende. Detta åskådliggör de icke 

konsekventa förväntningar som kvinnor på ledande befattningar råkar ut 

för. Ett maktfullkomligt handlingssätt utvärderas ofta som något negativt 

hos kvinnor, trots att samma beteende är accepterat hos en manlig chef. Så 

                                           
121 Alvesson, ur SOU 1997:135 
122 Ahltorp & Franke, 1992 
123 Conradson & Rundquist, 1997 
124 Cooper & Davidsson, 1984 
125 Arhén & Zaar,  1997 
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oavsett metod kan det vara ett dilemma för kvinnor hur de ska agera för att 

uppnå acceptans. Han menar att detta är ett bevis på att män fastställer om 

kvinnor har ett accepterat beteende eller inte.126  

 

Wahl et al hävdar att i och med kvinnors inträde i en mansdominerad 

organisation, utvecklas ett maktspel mellan könen. Kvinnligt och manligt 

ställs mot varandra i två kollektiv och ofta kan det underlätta att anpassa 

sitt beteende och språk till det dominerande i organisationen. 127 

 

Enligt Arhén kan ett visst beteende hos män uppfattas som effektivt och 

eftersträvansvärt medan kvinnor med samma egenskaper upplevs som 

besvärliga. Hon menar att egentligen har män bara svårt att acceptera att en 

kvinna kan vara drivande och målinriktad utan att visa sina mjuka 

kvinnliga sidor. Kvinnornas respons på detta blir ofta att de jobbar ännu 

hårdare för ett bättre resultat varpå männens intryck förstärks ytterligare. 

Arhén är dock av den uppfattningen att allt fler kvinnor lyckas med att 

använda sin egen personlighet i kombination med chefsrollen, vilket har 

visat sig ge ett mycket bättre resultat än att anamma det manliga sättet att 

hantera olika situationer.128  

 

Cooper och Davidsson hävdar att i vilken grad denna efterliknelse sker är 

direkt avgörande var i hierarkin kvinnorna befinner sig. Studier pekar på att 

fler kvinnliga chefer försöker anamma ett manligt beteende desto längre 

                                           
126 Alvesson, ur SOU 1997:135 
127 Wahl et al, 2001 
128 Arhén, 1996 
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ner i företaget de agerar. De menar att genusaspekten och efterliknelsen 

dock inte är lika påtaglig i de högre regionerna på företagen.129   

4.2.10  Vår tolkning av organisationsnivån 

I enlighet med vårt introducerande kapitel om social konstruktivism, 

återskapas och förändras maktförhållandet mellan män och kvinnor genom 

olika konstruktioner av kön. Som vi nämnt ovan är alla delaktiga i både 

produceringen och förändringen av sociala konstruktioner av 

könsmaktsordningen. Vår tolkning av organisationsnivån är att det råder 

diverse föreställningar om hinder. För att påvisa vår tanke med upplägget 

av referensramen ser vi även här en interaktion och påverkan mellan 

organisationsnivån och nästkommande nivå, vilket är familj. Som vi 

påvisat med olika studier är organisationer uppbyggda på så sätt att 

individen ska kunna anpassa sitt liv efter de krav som ställs av 

organisationen. Detta anser vi vara ett exempel på att föreställningen om att 

dessa krav finns påverkar eller är en effekt av hur individens 

familjeförhållande ser ut och ter sig. Därför är den nästkommande nivå vi 

presenterar familjenivån.  

                                           
129 Cooper & Davidsson, 1984 
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4.3 Familjenivå 

Föreställningarna om huruvida familjeförhållandena påverkar kvinnors 

möjligheter till avancemang är flera och mycket tyder på att kvinnor ofta 

prioriterar familjen framför sin egen karriär. När vi studerar de 

föreställningar som finns angående hinder vill vi utifrån denna nivå belysa 

på vilket sätt en kvinna kan hindras att fullfölja sin karriärstig på grund av 

den familjesituation hon befinner sig i. Denna diskussion kommer att 

cirkulera kring relationen mellan arbetet och olika delar av familjelivet. 

4.3.1  Kvinnans relation till sin man  

För att beskriva på vilka olika sätt en kvinnas arbetsbelastning förhåller sig 

till mannens kan vi förtydliga genom så kallade karriärlivsformer. Vilken 

karriärlivsform en kvinna väljer beror ofta av hennes relation till hennes 

man. Med karriärlivsform menas på vilket sätt en individ väljer att leva och 

därmed på vilket sätt denne gör karriär. När kvinnan tar hand om hemmet 

medan mannen gör karriär kallar vi det en klassisk karriär eftersom detta 

mönster lever kvar från industrialiseringens genombrott. I den klassiska 

karriären talar vi om karriärmannen, vilken alltid prioriterar jobbet före 

hemmet. Enligt Andersson kan förväntningarna av hemmafruns existens 

fortfarande spegla vissa organisationer, varför kraven också ställs därefter. 

Alla män på högre nivåer förväntas lägga ner 50-65 timmar på jobbet varje 

vecka. Denna klassiska bild har idag förändrats då kvinnan sedan 1960-

talet i allt större utsträckning når högre positioner. 130 

 

Wahl har studerat civilekonomer och ingenjörers karriärutveckling vilket 

har resulterat i ett konstaterande av att kvinnornas karriärer varit 

                                           
130 Andersson, ur SOU 1997:135  
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underordnade männens131 även fast vi hunnit en bit på vägen mot 

jämställdhet från 1960-talet. Forskningen visar dock att kvinnor som nått 

toppchefspositioner, vilka inte är så många, har ett mer jämställt 

förhållande hemma, relativt kvinnor på lägre nivå.132 

 

Enligt Andersson är den vanligaste levnadsformen hos män idag den 

blandade karriären, vilket innebär att det ena parten gör karriär medan den 

andra lönearbetar eller driver ett företag med mindre än 10 anställda. Hos 

kvinnor däremot har det visat sig att det idag är dubbel karriär som 

dominerar vilket innebär att både kvinnan och mannen gör karriär. Relativt 

få kvinnor har en man som är hemma medan cirka en tiondel av männen 

fortfarande lever enligt den klassiska samlevnadsformen. Dessa är män i 

toppchefspositioner där kvinnorna är få, vilket förklarar ovanligheten hos 

den omvända situationen.133 I samma studie av Andersson visas dock att 

kvinnor till 66 procent lever med män i topp- eller mellanchefspositioner 

medan männen uppger att de till 69 procent lever med kvinnor vilka är 

lägre chefer och även benämns arbetsledare. Detta betyder att även om 

båda gör karriär befinner sig män och kvinnor på olika nivåer. I en studie 

av Arhén lever majoriteten kvinnliga chefer (gällande såväl 

mellanchefsnivå som något högre nivåer) i ett förhållande med en jämställd 

man. Enligt Muhonen är den typ av samlevnadsform som i utvecklingen 

blir alltmer vanlig just den dubbla karriären, där båda parter satsar på 

karriären. Denna grupp har dessutom ofta småbarn.134 

 

                                           
131 Wahl, ur SOU 1997:135 
132 Dahlbom - Hall, 1997 
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Enligt Muhonen var det mycket få kvinnor som hade en lägre befattning än 

sin partner. De flesta var istället mer eller mindre jämställda sin partner och 

uppgav att det var stimulerande då de kunde diskutera arbetsrelaterade 

frågor. De kunde även få en förståelse för att det ibland var nödvändigt att 

ta med sig arbete hem från jobbet.135  

 

Enligt Andersson anser kvinnorna i en större utsträckning än männen att 

deras partners karriär utgjort ett hinder för deras egen karriär. Män i 

klassiska karriärer har inte upplevt några hinder alls. Där kvinnor och män 

har upplevt att de har hindrats i störst utsträckning är i den blandade 

samlevnadsformen.136  

 

Enligt Conradson och Rundqvist har unga högskolestudenter idag 

föreställningar om hur äktenskapet handlar om att gifta sig med rätt person 

där den rätta huvudsakligen relateras till dennes karriärsituation. 

Studenterna hävdar att killarna i detta sammanhang har svårt att klara av 

någon som är bättre än de själva. De själva anser att en tvåkarriär där båda 

är välutbildade och i karriären är idealet. För övrigt anser de att tjejer mer 

sällan väljer en partner på en ”lägre nivå” än de själva utan värderar status, 

prestige och klass istället.137 

 

4.3.2 Partners arbetstid 

Kvinnorna tenderar att arbeta mer än männen totalt sett. Enligt Muhonen är 

arbetsbelastningen både vad det gäller betalt och icke betalt arbete för 

                                           
135 Muhonen, 1999 
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kvinnan i snitt 74 timmar i veckan jämfört med mannens 67 timmar138. 

Blom konstaterar att bland kvinnliga och manliga chefer är det kvinnorna 

som tar ett större ansvar i hemmet än männen. Detta tyder på att manliga 

chefer kan ägna mer tid åt sitt arbete eller varva ner, medan de kvinnliga 

cheferna inte har samma möjlighet. Blom anser detta vara en orsak till 

varför kvinnor inte avancerar till chefsposter på samma sätt som män 

eftersom de inte vill utsätta sig för en mer påfrestande arbetssituation när 

de redan befinner sig i en levnadssituation där de har svårt att hinna med.139 

Andra studier visar dock att den arbetstid som redovisas som 

arbetsrelaterad är högre för männen än för kvinnorna där männens 

genomsnittliga arbetstid är 55 timmar och kvinnornas 51 timmar140.  

4.3.3 Geografiska hinder- Vems jobb prioriteras först?  

Beroende på vilken kommun i Sverige en kvinna är bosatt i ser 

förutsättningarna olika ut vad gäller chansen att få ett arbete. Detta beror på 

att vissa regioner historiskt sätt har utvecklats mer än andra vad gäller den 

traditionella bilden av kvinnor. Kvinnor och män erbjuds olika villkor 

beroende på vilken stad de bor i. Forsberg benämner olika regioner 

”rulltrappsregioner”. Hon menar att det finns stora skillnader mellan olika 

regioner vad gäller relationen mellan man och kvinna, varför vi följaktligen 

kan klättra olika långt beroende på var vi bor. I olika regioner kan kvinnor 

alltså åka olika långt upp med rulltrappan. Hon menar alltså inte kvinnorna 

i rulltrappan, utan de förutsättningar som finns för dem i trappan.141 Enligt 

Muhonen prioriterar kvinnan ofta familjen vid ett jobberbjudande på annan 

ort även då barnen blivit stora av hänsyn till mannen. I dessa fall har 
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kvinnorna uppgett att de inte var värt att äventyra ett långvarit äktenskap 

för jobbets skull. Muhonen menar dock att många kvinnor offrat sig och 

flyttat med mannen till en annan ort trots att de ännu inte fått arbete på den 

nya orten.142  

4.3.4 Kvinnor och barn 

Greenhaus och Beutell har identifierat tre typer av konflikter en kvinna står 

inför då hon försöker kombinera arbets- och familjeliv, nämligen tids-, 

tanke, - och rollmässiga konflikter. Det är svårt att få tid till barnen, men 

det är även svårt att släppa tankarna på familjen på kontoret med ständiga 

funderingar angående deras välmående.143 Också i den omvända situationen 

vid kvälls- och helgarbete hemifrån144. Rollerna i hemmet och på arbetet 

kan också vara oförenliga när olika beteenden förväntas på jobbet 

respektive i hemmet. Kvinnorna ska visa sina barn trygghet och vara 

omhändertagande i hemmet, medan hon på jobbet behöver ha en mer strikt 

och distanserad ledarroll.145 

 

Enligt Andersson kan denna dubbelroll innebära att kvinnor tenderar att 

vara mer stressade när de kommer hem från arbetet medan männen har 

lättare för att stressa ner. Detta kan bero på att kvinnan är mer 

relationsorienterad och lägger ner mycket energi på hur hon eventuellt kan 

vara till stöd för människor i sin omgivning.146 Kvinnliga chefers blodtryck 

och stresshormonhalter konstaterades var höga även när de kom hem från 
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arbetet147. Detta beror på den helhetssyn kvinnor har där hon känner mer 

stress och styrs av känslan att inte ”räcka till” både hemma och på jobbet. 

Stress blir en del av vardagen där svårigheten ligger i att släppa tankarna på 

jobbet när hon är hemma och tvärtom.148 

 

Andersson beskriver hur kvinnors karriärer idag ofta byggs upp av en 

balans mellan arbets- och familjeliv där deras karriärer blir beroende av hur 

de kombinerar dessa två faktorer. De byggs upp av avbrott, deltid och 

heltid i det individuella fallet. Han anser att det därför inte är förvånande att 

kvinnors karriär tar sin början förrän i 40-årsåldern då mannen redan nått 

en betydligt högre nivå.149 Enligt Arhén beror detta på att kvinnan dittills 

varit den som varit hemma med barn och därför varit den som fått prioritera 

bort sin karriär. Som exempel kan vi föreställa oss att en kvinna som är 

mammaledig i 18 månader och efter det arbetar halvtid. Hon kommer 10 år 

efter i sin karriärutveckling, relativt mannen.150 Många kvinnor blir också 

förälder efter det att de klättrat till en chefsposition151. 

 

Enligt Conradson och Rundqvist har kvinnor över 40 ofta lämnat den 

period i livet då kombinationen mellan privat och arbetsliv varit svår att 

hantera, då barnen oftast vid denna tid blivit större. Kvinnans främsta fara 

syns vara att barnen ska lida av mammans heltidsarbete, som hon inte 

heller vill avstå ifrån. Det är i denna diskussion kvinnan skiljer sig från 

mannen som inte talar om detta dilemma på samma sätt utan senare anser 

att de offrat tid med barnen och därför aldrig känt samma tidstress då de 
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har valt att prioritera arbetslivets krav framför hemmet. När kvinnor talar 

om sitt privatliv framstår de emellertid som konservativa och anpassade i 

en traditionell könsstruktur. Detta kan betyda att kvinnorna inte vill ge upp 

sitt ansvar på denna kvinnliga arena då de i samtal ofta betonar sin dubbla 

identitet både som karriärkvinna och mor.152 

 

Enligt Anderssons studie har nära hälften av kvinnorna haft ett eller flera 

avbrott i karriären på grund av vård av barn. Ju yngre kvinnorna har varit 

desto fler är avbrotten på grund av föräldraledighetens uppbyggnad. De 

kvinnor som har levt i en samlevnadsform av en blandad karriär har tagit ut 

en ledighet som varit längre än sex månader jämfört med de i en dubbel 

karriär där ledigheten understigit sex månader. Männen uppger också i en 

större utsträckning än kvinnorna att de har offrat sin tid med barnen för att 

komma dit de är idag. Generellt sett har männen fler barn, arbetar mer och 

har i stor utsträckning en partner med ett deltidsarbete och tycker alltså 

själva att de har haft för lite tid med barnen. När det gäller huruvida barn 

varit ett hinder i karriären svarade mer än hälften av männen och mindre än 

hälften av kvinnorna att så var fallet.153  

 

Arhén påpekar att kvinnor vilka arbetar i storföretag oftare har lättare att få 

en anpassad barnaledighet relativt kvinnor i småföretag, eftersom det finns 

fler positioner att byta till sig under denna period. Detta kan exempelvis 

innebära en halvtidstjänst närmare barnets födsel. De har även kapital och 

resurser för att kunna ge fler möjligheter till att exempelvis vara borta en 
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längre period eftersom möjligheten att täcka kostnaderna för en ledig 

anställd ökar.154  

 

Alternativet till att vara hemma mer eller jobba deltid har varit olika former 

av stödsystem exempelvis dagis, släktingar, grannar eller vänner vilka ställt 

upp kvällar och helger och på så sätt underlättat kombinationen där 

arbetslivet ibland velat ta överhanden. En fjärdedel av kvinnorna i 

Muhonens studie angav att deras far och morföräldrar hjälpte till med 

hämtning och lämning vid dagis, då de bodde nära och inte själva var 

hindrade av sitt arbete.155 

4.3.5 Kvinnan och hushållet 

Historiskt sett har kvinnor tilldelats den privata sfären (hemmet) medan 

männen har reserverat den offentliga sfären (livet utanför hemmet)156. 

Enligt en skrift från Svenskt näringsliv är kvinnor idag ofta lika 

välutbildade som män vilket inneburit att även kvinnor besitter mer 

krävande positioner. Dessa kvinnor vill dock både arbeta och ha familj.157 

Arhéns synpunkt på detta är att kvinnan i detta skede ska hinna med både 

hem och det arbete som mannen förr behövde en hemmafru för att 

genomföra. Detta har inneburit stora påfrestningar då hon traditionellt sett 

varit den som haft huvudansvaret för hemmet, vilket fortfarande till stor del 

lever kvar.  
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Enligt Arhén har dock flera chefer uppgett att de har hjälp med att sköta 

hemmet; städning, matlagning och barnpassning158, men i denna studie 

deltar kvinnor vilka redan har höga chefsbefattningar och är i stor 

utsträckning jämställda sina män. Endast en fjärdedel av kvinnorna i 

Arhéns studie anser dock att de hemma har ett jämnt fördelat ansvar men 

att de  inte haft möjligheten av att få hjälp med städning, barnpassning och 

resterande som driver ett hem.159  

 

Enligt Andersson är skillnaderna mellan kvinnor och mäns hushållsarbete 

relativt stora. Det är 66 procent av männen som anser sig göra mindre än 

hälften medan 46 procent av kvinnorna anser att de gör mer än hälften. 

Totalt sett anser fler kvinnor än män att hushållsarbete varit ett hinder i 

karriären.160 Enligt Muhonen har det ansetts fult med hemhjälp, varför en 

del kvinnor har valt att avstå trots att de har haft ekonomisk möjlighet.161  

 

Hushållsarbetet är svårt att helt rationalisera bort även om många 

karriärkvinnor anser att de har ”övergivit” hushållssysslor till viss del. 

Enligt Conradson och Rundqvist strider detta mot den traditionella 

kvinnorollen, varför de frågar sig om detta är ett jämställdhetsproblem eller 

ett tidsproblem knutet till dubbelarbetandets natur? Conradson och 

Rundqvist hävdar vidare att kvinnor anser att det är i Sverige som ”vi ska 

göra allt själva” och inte som i andra länder där det är givet att kvinnor i 

karriären behöver bra markservice.162 
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Enligt Conradson och Rundqvist fördelas dock arbetet bland yngre kvinnor 

(som inte har barn och är i början av sin karriär) på ett jämlikt sätt mellan 

mannen och kvinnan. Dock anser kvinnor med längre arbetslivserfarenhet 

att det på politisk nivå underskattas hur lång tid hemarbetet egentligen tar 

varför de sätter upp hinder för kvinnor där konkreta genomförbara åtgärder 

föreslås för att påvisa förståelse för detta. De oroas av att den yngre 

generationen fajtas om vem som ska göra vad istället för att organisera upp 

det som behöver göras i hemmet så att det inte blir till hinder för varken 

kvinnan eller mannen.163 

 

Kimmel anser att om företagen anstränger sig mer för att förbättra för 

barnfamiljer att kunna kombinera familj och arbetsliv skulle kvinnor och 

män ges samma möjligheter att ha det förhållande de vill till sina barn. 

Kvinnor skulle ha lättare att få ledande positioner och barnen skulle därmed 

se att det inte är ovanligt att en kvinna är chef.164 

4.3.6 Våra tolkningar av föreställningar på familjenivå 

Föreställningarna om huruvida en kvinnas familjesituation hindrar henne 

uppkommer ofta i samband med hennes ansvar för barn och hem där hon 

uppger att hon känt sig mer hindrad än mannen. Den vanligaste 

karriärlivsformen är idag den dubbla och den blandade. Det råder dock 

olika uppfattningar om huruvida mannen är överordnad kvinnan eller 

tvärtom i dessa karriärlivsformer. Kvinnan är ofta av föreställningen att det 

fortfarande är hon som har helhetsansvaret för hemmet. Då kvinnor börjat 

arbeta i större utsträckning och i vissa fall har haft svårt att ge upp 

hemmarollen har det visat sig att kvinnor blir mer stressade än män när de 
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kommer hem från arbetet. På nästa nivå kommer vi att studera 

föreställningar som finns om hur just kvinnan som individ kan utgöra ett 

hinder för sig själv. 
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4.4 Individnivå 

I detta avsnitt ämnar vi presentera de föreställningar om hinder som finns 

där kvinnan själv hämmar sin utveckling och därmed sin framtida karriär. 

Hindren kan bero på henne själv eller på omgivningen.  

4.4.1 Familjen under uppväxten 

Det spekuleras ofta i vilken utsträckning en kvinnas uppväxtsituation och 

fostran bidrar till hennes egenskaper och kvalitéer vilka därmed också 

bidrar till hennes självförtroende och vilja att ha en hög position i 

arbetslivet. Enligt Muhonen är de största påverkansfaktorerna dels 

relationen ett barn har till sina föräldrar, dels föräldrarnas utbildningsnivå 

och yrke.165 

 

Majoriteten av genomförda studier i ämnet visar att kvinnliga chefer oftast 

kommer från en medelklassfamilj. Att karriärorienterade döttrar har en far 

med hög utbildning och ett väl ansett yrke, ger däremot relativt 

konsekventa resultat. Vad gäller moderns påverkan på dottern finns samma 

koppling då dotterns karriärutveckling tenderar att påverkas positivt om 

modern har arbetat. Kvinnor som gör karriär anses ha en mycket nära 

relation till sina föräldrar och speciellt till sin far som skulle ha utvecklat en 

kvinnas manliga sidor genom att till exempel ta med dottern på en fisketur. 

Här är dock åsikterna skilda då andra studier vill påvisa att kvinnor som 

inte haft en nära relation till sina föräldrar tidigt varit tvungna att bli 

självständiga och därmed blivit starka och oberoende.166  
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Arhén anser att kvinnor ofta har haft en mor eller mormor som stark 

förebild och därför blivit uppmuntrad att ta för sig samt prova sig fram. 

Hon hävdar att de skulle ha varit kvinnornas mödrar, vilka varit starka 

förebilder och därför orsakat att de kvinnliga cheferna idag kommit så långt 

och inte huvudsakligen en stark fadersgestalt. De skulle aldrig ha kommit 

långt utan den villkorslösa kärlek deras mor givit dem. 167 

4.4.2 Så är vi olika av naturen 

Börjeson hävdar att kvinnor har lättare för att kommunicera med ord, både 

vad gäller att uttrycka sig och förstå, vilket kan knytas an till kvinnans 

relationsorienterande och empatiska förmåga168. Enligt Dahlström kan detta 

bero på att kvinnor har två rum i hjärnan för att hantera språk emedan män 

har ett, vilket kan styrkas och bli mer trovärdigt då kvinnliga stroke 

patienter språkmässigt verkar återhämta sig fortare än männen. Hennes 

studier har lett till att kvinnor kan utnyttja nervceller på andra ställen i 

hjärnan. När tester gjorts angående detta har en avbildningsteknik använts 

som lyser upp olika delar av hjärnan när de tas i bruk vilken följaktligen 

bevisat att män enbart använder ett område. Dock visar en av de mest 

omfattande studier som gjorts, om ett 50-tal män respektive ett 50-tal 

kvinnor inga skillnader vad gäller förmågan att hantera språket169.  

4.4.3 Utbildning och kompetens 

Enligt Arrhenius kan en av anledningarna till att män och pojkar blir 

duktigare på naturvetenskapliga ämnen under skolans sista år anses bero på 

att nivån av manliga könshormonet testosteron stiger kraftigt i samband 

med puberteten. Deras förmåga till spatiala och matematiska lösningar 
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förstärks. Kvinnor i sin tur skulle istället bilda ett ointresse för dessa ämnen 

genom hormonpåslaget i puberteten. Arrhenius påpekar dock att detta 

ointresse inte påverkar flickors studieresultat då de har ett högre 

medelbetyg än pojkarna, men dock inte i idrott och teknik där de får ett 

sämre resultat än pojkarna när de examineras från grundskolan.170  

 

På högskolenivå utbildar sig idag knappt lika många män som kvinnor, 

men inte lika många på respektive utbildning vilket medför att det 

fortfarande blir en snedfördelning som bidrar till att det fylls på med 

kvinnor i kvinnodominerande yrken och tvärtom. Utbildningsnivån för 

befolkningen i åldrarna 25-44 år var enligt SCB: s siffror för 1999, på 

gymnasial nivå 53 procent för kvinnor och 54 procent för män171. Vidare på 

eftergymnasialutbildning var siffrorna 34 procent för kvinnorna och 29 

procent för männen. Bland dem som tagit examen från högskolan år 

1998/1999 kan vi se en tydlig könssegregering mellan de tekniska 

respektive de vård- och omsorgsrelaterade utbildningarna. Knappt 80 

procent av männen utbildar sig inom teknik och endast 20 procent är 

kvinnor. Inom juridik och naturvetenskap är det en knapp majoritet kvinnor 

som tar examen, men inom undervisning runt 80 procent kvinnor. Inom 

humanistiska och teologiska utbildningar är drygt 60 procent kvinnor.172 

4.4.4 Så arbetar vi olika i grupp 

Enligt Arhén och Zaar behövde pojkarna redan i första klass veta vem i 

klassen som var starkast för att lugnet skulle infinna sig.173 Börjeson anser 

att män idag har lättare för att jobba i team på arbetsplatsen på grund av att 
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de tidigare lärde sig att anpassa sig och spela i ett lag,174 där männen ganska 

snart får en uppfattning om vem som är ”starkast”, samt deras egen plats i 

hierarkin. Detta sätt att positionerna sig härstammar ända från stenåldern 

när männen skulle gå ut och jaga och en ledare behövde utses för att det 

skulle vara möjligt att enas om målet för ett jaktbyte. När detta skett infann 

sig resten av männen i ledet på den positionen i hierarkin där de platsade. 

De lärde sig att stötta varandra och att aldrig gå förbi sin ledare. 175  

 

Enligt Ahltorp och Franke lägger män, i förhållande till kvinnor, ner lite tid 

på att lära känna varandra. De är mest måna om att inta sina roller och göra 

det arbete gruppen är sammansatt för att göra. Att lära känna varandra på 

ett djupare plan skjuts till en början framåt i tiden eller utelämnas helt och 

hållet.176 Arhén och Zaar beskriver dock hur kvinnorna däremot länge levt 

efter en så kallad processmodell, vilken innebär nära relationer till en eller 

två personer i taget. Om en ledare utses måste denna ständigt bevisa att den 

förtjänar sin plats på tronen. Kvinnor i grupp tenderar alltså att arbeta 

decentraliserat runt sin ledare. Det kvinnliga psyket är således inte 

konstruerat för att arbeta enligt den hierarkiska modellen.177 (Se figur 

nedan) troligen eftersom flickor redan som små betedde sig annorlunda än 

pojkar som utövade lagsporter och som senare skolades inom det militära 

och eventuellt i jaktlaget178. Många kvinnor vill gärna att medarbetarna ska 

bidra till att de ska känna sig säkra genom att hålla med om att ett beslut 

faktiskt är det bästa. Kvinnor är vana att hela tiden känna samtycke i 

gruppen.  
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Figur 5 Mannens respektive kvinnans sätt att organisera sig i grupp 

Enligt Arhén ger män i manliga grupper vid beslutsfattande konstant 

varandra bekräftelse i syfte att klargöra vad som faktiskt ska göras. Det 

redan tagna beslutet, vilket i ett tidigt skede oftast tagits hierarkiskt av 

ledaren själv, bekräftas därefter om och om igen. I detta skede, efter ett 

fattat beslut, anser sig kvinnor inte ha något att tillägga. Det är istället innan 

ett beslut är fattat som ett resonemang förs. ”I manliga grupper måste jag 

säga att något är bra trots att jag upplever mig själv som tjatig”, säger en 

kvinna, som deltagit i Arhéns studie.  

 

När kvinnorna arbetar, som Arhén med flera hävdar, mer cirkulärt, vill de 

gärna ställa frågor “Skulle vi inte kunna göra så här”? Till skillnad från en 

man som istället, hierarkiskt, säger ”Nu ska vi göra så här!”. Arhén menar 

att kvinnan söker bjuda in till diskussion på ett annat sätt för att visa 

omgivningen respekt.179 Samt att kvinnor diskuterar frågor längre ur alla 
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möjliga synvinklar, involverar människor vilket ibland visat sig innebära 

längre processer än hos männen180. Då kvinnor ställer dessa frågor skulle 

det alltså inte betyda att de är osäkra, vilket manliga medarbetare ofta tror, 

utan för att vara säker på att all kunskap i gruppen tas tillvara.181 

 

Enligt Ahltorp och Franke talar kvinnor dagligen med varandra på ett sätt 

som många män har svårt att uppfatta. De anser ofta att män har en 

bristande kommunikation och att de därför inte skulle känna sig helt 

tillfredsställda i den fullständigt manliga vardagen. Enligt Ahltorp och 

Franke behöver kvinnor bekanta sig med varandra i större utsträckning och 

har också lättare för det än männen. Det kan dock vara till nackdel då för 

stor vikt läggs vid att acceptera hela den människa hon ska jobba med, då 

mannen har lätt för att skilja på sak och person.182 Kvinnor är, som vi 

nämnt tidigare, en minoritet på ”toppen” och därför finns föreställningen 

om att de måste anpassa sig mer till männen och deras värld där de var 

”först”.  

4.4.5 Självförtroende 

Enligt Cooper och Davidsson lever ofta kvinnliga chefer med känslan av att 

de måste vara lika självsäkra, självmedvetna och bestämda på samma sätt 

som sina manliga kollegor samt lika duktiga på att sätta andra i arbete. 

Vidare hävdar de att när kvinnor ombeds att beskriva sina starka respektive 

svaga sidor börjar de oftast med att beskriva sina sämre kvalitéer och har 

sedan svårt att tala om vad de är duktiga på. Gott självförtroende har 

befunnits vara ovanligt hos kvinnliga chefer, vilket på lång sikt kan leda till 

stress och frustration och därmed bli ett hinder i karriären, enligt Cooper 
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och Davidsson. Bland framgångsrika ledare på Nya Zeeland fann Palace 

(1979) att hennes framgångsrika kvinnliga ledare saknade gott 

självförtroende och tvivlade på sin egen förmåga. Hon kom fram till att en 

människas självförtroende utvecklades i hemmiljön tidigt under 

ungdomstiden.183  

 

Enligt Muhonen påverkar barndomsupplevelser hur vi blir som vuxna. 

Vilket beteende en flicka respektive en pojke förväntas ha, vilket 

kroppsspråk som är normalt för respektive kön och vilka förväntningar som 

ställs på en kvinna till skillnad från dem på en man. Detta är något ett barn 

registrerar under uppväxtåren. Det vill säga omgivningen sänder konstant 

ut signaler som påverkar barnets utveckling.184 Arhén och Zaar hävdar att 

kvinnor behöver ett annat stöd än män för att stå emot och inte göra som 

andra, att tro på sig själva och få behovet av att bli omtyckt och accepterad 

uppfyllt.185 

4.4.6 Våra tolkningar av föreställningar på individnivå 

Hur kvinnors bakgrund ser ut är intressant eftersom det påverkar en 

kvinnas föreställningar och därmed det yrke hon har idag. Moderns och 

faderns utbildning, tid spenderad med barnen och uppmuntran spelade in 

under uppväxten. Studier går dock isär vad gäller om ”moderns kärlek” 

eller faderns överföring av manliga kvalitéer påverkade mest. Studier har 

också gjorts vilka visar att kvinnan rent biologiskt skulle ha lättare för 

språk och kommunikation, relativt mannen. Senare studier har dock inte 

bekräftat denna. Pojkar har emellertid lättare för tekniska ämnen än 
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183 Cooper & Davidsson, 1984 
184 Muhonen,1999 
185 Arhén & Zaar  1997 
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flickorna redan i grundskolan vilket påverkar deras val av inriktning ända 

upp i gymnasiet. Dessa olikheter under uppväxten bidrar alltså till olika 

utbildningsinriktning och därmed senare förutsättningar. Dessa 

förutsättningar kan även gälla på det sätt vilket flickor och pojkar formas 

varför de senare i livet jobbar olika i grupp. Män tenderar att jobba 

hierarkiskt emedan kvinnor jobbar på ett ”plattare” sätt. 

 

Samhälle, familj och skola sänder dagligen ut signaler som påverkar ett 

barn att formas att bli den de är som vuxen och de egenskaper de får som 

individer. Studier visar också hur föreställningar bland kvinnor tyder på att 

de anser sig ha ett sämre självförtroende. 
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5 Empiri 

I detta kapitel presenterar vi det insamlade empiriska materialet. Vi har 

utfört djupintervjuer där respondenternas anonymitet har garanterats. Det 

empiriska materialet är uppdelat på samma nivåer som i referensramen. 

Syftet med detta är att det ska vara lätt både för vår sammanställning såväl 

som för läsaren att följa vår tankegång från referensramen och vidare in i 

det empiriska kapitlet. Den intervjuguide vi använt oss av återfinns som 

bilaga i slutet av uppsatsen.  

5.1 Samhällsnivå 

Tre respondenter ansåg att majoriteten av kvinnorna inte prioriterar att göra 

karriär i samma utsträckning som männen. Två var av uppfattningen att 

många är fega och en ansåg att samhällets struktur är att ställas till svars då 

det inte underlättar för kvinnor att satsa på sin karriär då de förväntas sköta 

allt själva. Hon kritiserade den rådande jantelagen och var av den 

uppfattningen att det är upp till samhället att underlätta köpet av tjänster 

exempelvis städhjälp. 

 

”Många kvinnor sliter verkligen för att få allting att fungera och de är inte 

lyckliga människor. Det gäller att hitta en balans i sig själv och komma 

över det faktum att du ska göra allting själv, ingen vill ha en labil chef som 

är helt slut.”  

 

Samtliga respondenter ansåg att själva debatten kring föräldraförsäkringen 

var av stor vikt, men poängterade samtidigt betydelsen av värnandet om 

valfriheten i familjerna. Den fria viljan ska i slutändan bestämma, men att 



Empiri 

 

 67

det skulle göras så jämställt som möjligt för båda parter utan att göra det till 

en genusfråga. En respondent var av den åsikten att det gäller att vara 

rationell i sitt val av partner så att matchningen i prioriteringar 

överensstämmer.  

 

”Jag tror inte på en lagstiftning om 50 procent föräldraledighet till 

vardera föräldern utan vill tro att det funkar bättre att anspela på den fria 

viljan.” 

 

Sammanfattningsvis är alla av den åsikten att lagstiftning inte är den 

korrekta åtgärden att vidta, men att det definitivt finns en betydelse av att 

göra det mer jämställt så det kan underlätta för kvinnor att göra karriär.  

 

En respondent accentuerade att samhället ger större utrymme åt männen i 

mediala rum där deras roller beskrivs som framåt och vinnande. Hon var av 

den uppfattningen att dagens utformning av föräldrapenningen enbart 

uppmuntrar kvinnor att vara föräldralediga då de i regel har den lägsta 

lönen.  

5.2 Organisationsnivå 

5.2.1 Antalet kvinnliga chefer 

Vi frågade våra respondenter en övergripande fråga varför antalet kvinnliga 

chefer var så lågt. Sex av fjorton respondenter ansåg att orsaken till att det 

finns så få kvinnor på ledande befattningar är att män i organisationen 

väljer män då de eftersträvar en homogen miljö att agera i. Detta är alltså 

inte en handling av illvilja utan beror till stor del på att de verkar efter 

tradition och att det historiskt sett ut på ett visst sätt. De var av den 

uppfattningen att många män inte ser kvinnorna som kandidater till 
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chefspositioner och väljer därav sina likar istället. Sju respondenter ansåg 

även att barnafödandet var ett karriärhinder för kvinnor. En respondent 

ansåg att ansvaret för detta inte bara låg hos företagen utan även hos 

kvinnorna själva som ett medvetet val.  

 

”Vill man göra karriär som kvinna så går det inte att skaffa sig fyra barn! 

Det går inte att kombinera ett rikt socialt fungerande liv, karriärjobb samt 

en massa barn. Det gäller att prioritera i livet och bestämma vad man vill 

göra med livet och tiden.” 

 

Respondenten menar att kvinnor, liksom männen, gör medvetna val i livet 

och att som chef måste kunna fokusera på och prioritera ditt jobb oavsett 

om har sjuka barn i hemmet eller inte.  

5.2.2 Rekryteringsprocessen 

Ungefär hälften av respondenterna blev uppmanade att söka sin nuvarande 

tjänst av högre chefer, fyra av dem sökte dem själva och resterande blev 

tillfrågade om de var intresserade av tillträde till tjänsten. En av dem som 

sökte själv, sökte i själva verket en lägre tjänst då hon inte trodde att hennes 

kompetens skulle räcka till för den högre. Enligt henne själv var det hennes 

dåvarande chef som erbjöd henne den senare tjänsten och hon accepterade 

den till slut.  

 

“Jag tänkte att jag nog inte att skulle klara av ekonomichefsjobbet då jag 

läste den gemensamma annonsen.”  

 

Flertalet respondenter ansåg att kvinnor inte vågar söka tjänster om de inte 

besitter alla egenskaper som står i annonsen, till skillnad mot vad en man 
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skulle göra. Två av 14 poängterar att kvinnor har ambitionen att stiga i 

graderna men att de inte är villiga att uppoffra den tid som krävs för en 

högre befattning. 

5.2.3 Den meritokratiska ståndpunkten 

Samtliga respondenter, utom en, hävdade att kvinnor hade samma 

möjligheter till avancemang till högre befattningar på deras respektive 

företag som männen. Den som hävdade motsatsen ansåg att kvinnor hade 

en fördel till avancemang då det ofta byggs på erfarenhet.  

 

Fem av respondenterna arbetar idag i företag där det satsas i 

jämställdhetsprogram, vilket har gett utslag i en påtaglig förändring i 

organisationerna. En respondent ansåg att avancemangsmöjligheterna 

ökade beroende av vilka medarbetare och chefer som fanns i företaget. 

 

”Det säkraste kortet när man börjar i en organisation och vill stiga i 

graderna, är att det finns en äldre man i en högre position som gärna har 

döttrar. Han vill själv sina döttrars bästa och är därför mån om att släppa 

upp andra kvinnor själv. Jag har ofta varit hjälpt av detta under mina 17 år 

som chef.”  

 

En annan respondent gjorde en jämförelse med företaget för 20 år sedan 

och företagets inställning idag. Hon hade observerat en förändring vid 

rekrytering då genus idag spelade en mindre roll och att det nu var 

kompetens och matchningen av personen och dess kommande roll i 

företaget som var de avgörande faktorerna.  
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”Nu betyder roller mer än kön. På vårt tranieeprogram tar vi in lika 

många kvinnor som män, inte för att det är uttalat att det ska vara så utan 

därför att vi tar in de bästa personerna och då faller det sig naturligt.” 

 

En respondent arbetade inom ett multinationellt företag i vilket det jobbar 

flertalet olika nationaliteter. Enligt henne gav detta mindre utrymme för 

diskussionen kring genus och skillnader mellan kvinnligt och manligt.  

5.2.4 Att avancera i nuvarande eller annat företag 

Två av respondenterna upplevde att deras kompetens inte 

uppmärksammades på ett tillfredställande sätt. Den ena framhöll dock att 

hennes VD lade märke till hennes kompetens medan hennes medarbetare 

inte gjorde det. Båda lägger ett visst ansvar på sig själva och ansåg att det 

är upp till var och en att marknadsföra sig själv och göra sig synlig. 

 

”Vi kvinnor tror att vi är synligare än vad vi i själva verket är…” 

 

Ytterligare en respondent ansåg inte att hennes kompetens observerades 

och framhöll även att det aktuella företaget inte såg kvinnors kompetens 

överhuvudtaget. 

 

En annan respondent hävdade att på ”hennes” företag fanns det en 

övertidsarbetskultur för högre befattningar som hon inte ställde upp på. 

Hon värderade sin ledighet högre än den utökning av arbetstid som 

medföljer en högre befattning. 
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5.2.5 Språket  

Sju av respondenterna ansåg att kvinnor och män använder sig av olika 

språk, men vad som särskiljde de olika språken hade de olika uppfattningar 

om. 

 

”Vi lyssnar in olika saker som man och kvinna. Vi lägger betydelsen på 

olika ord, vilket gör att vi får olika bilder i huvudet.” 

 

Två av respondenterna angav att män använder ett mer rakt angreppssätt i 

sitt språk och uttryckte att kvinnor använder fler ord. De ansåg att kvinnor 

vill ha detaljkoll och förankra saker och ting samt att kvinnor är lite mer 

eftertänksamma. Den andre framhöll att så länge en rak konversation hölls 

med männen fångas deras uppmärksamhet. 

 

”Män och kvinnor pratar lite olika, men kvinnor måste veta när att de ska 

anamma det manliga beteendet. Ska jag göra min röst hörd kan jag inte 

försiktigt vänta på min tur utan måste ta för mig.” 

 

En respondent angav att hon var uppvuxen med det manliga språket och 

såg sig själv som en kameleont då hon kunde anpassade sig språkligt 

beroende på i vilken miljö hon agerade. Hon var även av den uppfattningen 

att det handlade om respekt för den grupp människor hon tilltalade och att 

hon kunde tala deras språk. 

 

”Kvinnor lägger mer känslor medan män är mer rakt på sak. Detta är 

genetiskt betingat. Jag har lättare att förstå män då jag oftast jobbat med 

dem och har nog senare formats till det manliga hållet. Sitter jag på ett 

möte på företaget så måste jag ofta höja rösten”. 
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Enligt en respondent tycktes hon kunna urskilja en differens i språket men 

var osäker om det var en egenskapsfråga istället för en genusfråga. 

 

”Män pratar gärna väldigt länge. Men det är kanske egenskaper och inte 

genusberoende. Kvinnor är mer kortfattade än män då män går mer in på 

detaljer och kvinnor mer på associationer.”  

 

En respondent var av den övertygelsen att differensen i språken inte anstod 

på det faktum att vi är män och kvinnor, utan det var direkt beroende av 

vilken bakgrund personerna ifråga hade. Detta medan ytterligare en 

respondent framhävde att kvinnor är mer effektiva då de aldrig behöver 

repetera det som någon annan precis dryftat, vilket hon ofta upplevt 

männen göra. Hon tror att männen gör detta på grund av att de vill göra sin 

röst hörd. 

5.2.6 Företagskulturen  

Fem av respondenterna hade erfarenheter av att ha blivit tilltalade på ett 

annorlunda sätt jämfört med sina manliga kollegor. Två av dessa fem ansåg 

att det finns en viss acklimatiseringsprocess vid tillträde av en ny tjänst 

som kvinna för att uppnå acceptans hos sina manliga kollegor. De liknade 

detta med kulturell anpassning till männens värld. En av dem ansåg sig 

själv vara på en så kallad smekmånad där hon inte behövde följa de 

förutsatta normer och regler som gäller för företaget ännu. Den andra 

respondentens tolkning var att: 

 

”Männen vet inte hur de ska hantera kvinnor i ledande positioner och detta 

beror på ovanan, vilket medför att de inte vet hur de ska agera.” 
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En respondent trivdes inte med den rådande företagskulturen då hon hade 

problem att kulturellt anpassa sitt tänkande till den. Företagskulturen 

medverkade till ett mindre flexibelt och effektivt sätt att arbeta hävdade 

hon, och därav saknade hon stimulansen att omringas av likatänkande 

människor.  

5.2.7 Sociala relationer 

En respondent ansåg sig själv som mer utsatt för ifrågasättande än andra 

chefer då hennes agerande kan uppfattas som väldigt drivande samt att hon 

är rak och bestämd i sitt sätt. En annan tyckte sig kunna urskilja sig vara 

mer utsatt för ifrågasättande än sina manliga chefskollegor då hon var en 

klar och tydlig person som alltid talade om varför hon ville ha det på ett 

visst sätt.  

 

Två av respondenterna har erfarenhet av orättvis behandling i karriären för 

att de är kvinnor. Den ena var av den uppfattningen att kvinnor granskas 

mer än män vid rekrytering och uppgraderingar medan den andra hävdade 

att hennes särbehandling var ett frekvent återkommande fenomen. Hon 

delgav att orsaken till denna behandling berodde på att hon uppfattades 

som ett hot för sina manliga kollegor, och att hur man blev bemött och 

behandlad berodde på var i ålderscykeln man befann sig. Hon menade att 

för att undkomma känslan av att kvinnan utgör ett hot kan männen anställa 

dem som är yngre och som besitter mindre kunskap för att underlätta för 

sin egen utveckling. 

5.2.8 Kvinnligt och manligt ledarskap 

Vissa av kvinnorna anser att män och kvinnor många gånger beter sig olika 

medan andra påstår att det alltid är resultaten som räknas och det spelar 

ingen roll om du är man eller kvinna. 
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Samtliga respondenter fann sitt chefsyrke mycket tillfredställande och 

roligt. Flertalet ansåg att de differentierade arbetsuppgifterna var 

utmanande och stimulerande och det faktum att ingen dag var förutsägbar.  

 

”Jag tycker om att fånga viktiga frågeställningar, driva dem framåt och nå 
i mål.” 
 
”Tycker att det är häftigt att vara chef, och inte mindre kvinnligt.” 

 

En respondent framhöll att hon inte visste annat än att vara chef då hon är 

van vid den rollen. Hon trivdes med att bestämma och upplevde 

förändringsarbete stimulerande då hon fick vara delaktig och genomföra 

det. Hon vet vilken kompetens hon besitter och anser att hon inte behöver 

bevisa sin kompetens annat än för sig själv.  

 

”En stark chef behöver inte bevisa sig duktig.”  

 

Majoriteten av respondenterna uppger också att de uppskattar 

helhetsansvaret som medföljer befattning och förmågan att kunna påverka. 

Att ha möjligheten att sätta upp ett mål och sedan kunna påverka processen 

dit är något som majoriteten av respondenterna anger som stimulerande. 

 

Två av respondenterna angav även motiven till varför de ville inta rollen 

som chef. En av dem ansåg sig själv ha en stark drivkraft av att vilja besitta 

makt och förmågan att leda andra samt möjligheten till att påverka. Det 

senare alternativet angav även den andra respondenten till en av 

huvudorsakerna, men ansåg sig själv även ha lätt för att analysera olika 

frågeställningar, för att sedan se den rätta lösningen. Hon uppgav även att 
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hon uppskattar ansvaret som följer med chefsyrket samt strävan att lyckas 

med sina uppgifter.  

 

Fem av respondenterna upplevde personalfrågorna som det svåraste 

avsnittet i rollen som chef. Flertalet ansåg sig själva som 

relationsorienterade chefer och fann därav exempelvis svåra samtal som 

påfrestande. De framhävde uppsägningar som det svåraste då många 

känner empati och upplever sina anställda som vänner.  

 

”Folk är svårast! Att säga upp sina vänner som man tidigare handplockat 

och anställt är jättejobbigt.” 

 

”Att ha varit med och avskedat har varit jobbigt och det var vidrigt…” 

 

En respondent ansåg att människor rent generellt mår sämre idag av all 

stress och alla krav som ställs, varför hon hävdar att även hennes roll som 

chef präglas mycket av det.  

 

Tre respondenter framhöll dock de ständiga lönsamhetskraven och den 

turbulenta marknaden som de svåraste delarna och en upplevde inte 

kommunikationen med personalen som svår, men däremot 

kommunikationen uppåt till högsta ledningen.  

 

En kvinna menar att många är försiktiga då de känner av männens rädsla av 

att bli omkörda. För kvinnor är det viktigt med mentorskap för att våga ta 

en chefsbefattning. Flertalet anser att killarna är duktigare på att ta för sig 

och att kvinnorna oftare behöver guidning och stöd för att tro på sig själva.  
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5.2.9 Förväntningar på kvinnliga chefer 

Fyra respondenter hade känt större press på sig att vara mer påläst än sina 

manliga kollegor. Två av dem var av den uppfattningen att detta berodde på 

att de var för självkritiska. En respondent var av den övertygelsen att 

kvinnor rent generellt måste prestera mer för att synas, medan en 

respondent som skiljde sig i åsikter i denna fråga hävdade att de män som 

befinner sig på samma nivå som henne själv var lika pålästa som hon. Men 

däremot poängterade hon vikten av att vara påläst då hon ansåg att det inte 

gick att delta i ett möte utan att kunna sin sak. Hon menade på att det finns 

även några vitala företeelser att tänka på som kvinna för att inte förlora 

respekten hos männen. 

 

”Det gäller att inte fnittra och få känsloutfall. Det gäller att vara 

sakkunnig så att de kan se ens kompetens, men även att vara professionell 

och strikt på sin arbetsplats.” 

 

Två av respondenterna ansåg att det ställdes högre krav på dem beroende 

på att de just var kvinnor. En av dem ansåg att hennes medarbetare 

förväntade sig att hon skulle vara en mer social person på grund av att hon 

är kvinna. En av respondenterna drog därmed slutsatsen att kvinnor måste 

bevisa sig mer duktiga än sina manliga kollegor för att införliva dessa 

förväntningar och uppnå samma respekt. 

 

”Kvinnor får inte ha några brister som chef och ofta är det kvinnorna 

själva som ställer höga krav.”  

 



Empiri 

 

 77

En respondent var av övertygelsen att kvinnor måste vara mer pålästa. Hon 

hävdade att männen tror på sig själva mer och tror att de fått sin position 

för att de är värda den, medan kvinnor känner att de måste bevisa för 

omvärlden att de är värda den. Hon ville därmed poängtera att kvinnor 

många gånger sätter upp kraven i sitt huvud. Hon ansåg att det så kallade 

glastaket finns inom kvinnorna själva. 

 

En respondent ansåg befinna sig i en manlig atmosfär på den nivån hon 

agerade, men att hon inte hade upplevt det som besvärande. Hon framhöll 

och välkomnade dock fler kvinnor in i organisationen då hon var av den 

övertygelsen att arbetet skulle utföras mer effektivt då män och kvinnor 

utgjorde ett bra komplement till varandra.  

 

En annan respondent anförde att fördelen med att vara kvinna var direkt 

beroende av om kvinnor vågar använda sin kvinnlighet, vilket enligt 

respondenten innebär ett bättre chefskap då man ser helheten på ett bättre 

sätt. Ytterligare en framhävde att kvinnor kan dra fördel av att befinna sig i 

minoritet i företagen. I hennes företag förekommer alla typer av 

nationaliteter och hon kan här observera en skillnad mellan män och 

kvinnor där kvinnor har lättare att jobba med andra nationaliteter eftersom 

de är vana att vara lite udda själva.  

 

En tredje respondent hade uppfattat en förändring till det bättre, med 

jämförelse av 1980-talet och nu, då hon kunde erhålla inbjudningar med en 

mans namn istället för hennes eget, då de antog att det var en man som 

skulle inbjudas. En annan nackdel som hon framhöll var att kvinnorna 

omedvetet formades efter männen och erkände även att det var en 

medveten strategi att använda sig av om hon vill få igenom sina beslut. 
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Enligt flertalet av respondenterna finns det fördelar att hämta om man kan 

anamma ett listigt beteende då det underlättar att få igenom beslut i en 

mansdominerad organisation 

 

”Männen förstår inte att kvinnor förstår deras spel. Det gäller att vara 

listig”. 

 

En av dem poängterade att det var av betydelse att kunna anpassa sig och 

framhöll att det inte var att underkasta sig mannen utan att vara listigare. 

En respondent ansåg att manliga chefer söker bekräftelse hos sina likar, 

medan kvinnor har ett behov av att diskutera igenom allt, varför hon 

menade att en kombination av de två skulle vara det ultimata. Hon 

poängterade dock betydelsen av att alla skulle komma till tals, vilket var 

lite sämre hos manliga chefer. Hon hävdade att personalen formas efter den 

ledarstil som tillämpas oberoende om det är en man eller kvinna. Hon var 

av den uppfattningen att män inte är lika bra på att dela med sig av sin 

kunskap då det i och med det kan finnas en rädsla att bli över och inte vara 

behövd längre.  

 
En annan respondent menade att kvinnliga och manliga chefer uppnår 

samma resultat, men att kvinnor har en tendens att vara mer känsliga för 

obehagliga beslut då de är mer relationsorienterade. Hon var dock 

övertygad om att män upplever sådana situationer lika obekväma, men att 

män inte visar det utåt i samma utsträckning som kvinnorna. 

 
I överensstämmelse med ovanståendes åsikt ansåg ytterligare en respondent 

att kvinnor generellt sett är mer relationsorienterade än män som hellre 

intar en mer uppgiftsorienterad roll. En respondent rådgör alltid med sina 

manliga kollegor innan beslutsfattandet medan männen tar sina beslut på 
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egen hand. Hon var av den uppfattningen att kvinnor är mer splittrade än 

män. Kvinnliga chefer ställer allt som oftast för höga krav på sig själva och 

prioriterar inte i livet, vilket ofta resulterar i en stressig tillvaro då de ska 

hinna med allt. Kvinnors ledarstil är generellt mer mjuk och manliga chefer 

har större svårigheter med svåra personalsamtal ansåg hon.  

 

”Kvinnor har lättare för att vara raka och tydliga. Killar har svårare att 

säga nej till sina undersåtar och tar inte vid sig av kritik. Kvinnor är 

känsligare”.  

 

En annan respondent angav den direkta motsatsen då hon hävdade att den 

sociala konstruktionen att kvinnliga chefer skulle vara mer ödmjuka än de 

manliga inte alltid överensstämde med verkligheten. Hon ansåg dock att 

kvinnliga chefer på ett lättare sätt kunde se helheten.  

 

”Kvinnliga chefers beslutsfattande är en mer utdragen process än den hos 

männen. Men när väl beslutet är taget hos kvinnorna går det direkt till 

handling emedan det är precis tvärtom hos männen, vilka tar ett snabbt 

beslut men tar en lång tid på sig till handling. Kvinnor är generellt mer 

omtänksamma och omvårdande i sitt tänkande. Jag tycker att män inte ser 

helheten på samma sätt som kvinnor gör.” 

5.2.10  Medarbetares påverkan 

Fem av respondenterna angav att de mött motstånd från sina medarbetare. 

Två av respondenterna angav att det var främst äldre män i företaget som 

hade svårighet att se dem som chefer. De hävdade att det berodde på att de 

var vana att agera i en homogen miljö med likar och hade därmed svårt att 

se kompetensen hos en kvinna.  
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En respondent ansåg att motståndet var situationsbundet, men att det var 

främst från den kvinnliga delen i organisationen. En annan respondent hade 

intrycket av att motståndet kom ifrån jämnåriga män i organisationen då de 

uppfattade henne som ett hot. 

 

”De äldre männen är ändå på väg ut ur organisationen och bryr sig inte.” 

 

Den andra delgav att hon hade svårighet att nå ut till sina kvinnliga 

medarbetare, men att situationen förändrades radikalt då hon blev gravid. 

De betraktade då henne som kvinna mer än en man. Hon framhöll dock att 

stödet från kvinnorna har ökat med tiden och avancemang. Enligt henne går 

det att urskilja en mer omfattande konkurrens mellan män än kvinnor, då 

det är mer accepterat i männens värld. En respondent ansåg att hon alltid 

fått gediget stöd av sina kvinnliga medarbetare. 

5.3 Familjenivå 

5.3.1 Relationen till mannen 

Elva av kvinnorna i vår studie är gifta, en förlovad, en skild och en singel. 

Sju av de kvinnor vi har intervjuat har en högre förvärvsinkomst än sina 

män och fem stycken en lägre. De tolv kvinnor som har en relation, har 

varit mer eller mindre jämställda sina män både vad gäller befattning och 

lön. 

 

Två kvinnor hade män vilka inte arbetade varav en var pensionerad men 

haft en lägre befattning än sin fru tidigare och en kvinnas man hade aldrig 

gjort karriär. Åtta av kvinnorna var gifta med utbildade ingenjörer, varav 

sex stycken idag hade någon typ av chefsbefattning, en var egen företagare 
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och en var fastighetsförvaltare. En man hade läst på högskolan och är idag 

informatör. Endast en hade bara folkskoleutbildning. 

 

Ingen av respondenterna har känt att deras man haft problem med att 

respondenterna ”har gått/ska gå förbi dem i karriären”. Två av dem ville 

dock förstärka att deras man alltid stöttat dem och drivit på dem i karriären. 

En kvinna ansåg att det är tack vare hennes man som hon haft möjlighet att 

göra karriär då han alltid ställt upp på att ta hand om barn och hem i större 

utsträckning än vad hon hunnit till följd av arbetet. 

 

En kvinna drar det till ytterligheter och hävdar att kvinnor måste tänka mer 

rationellt vid valet av sina män. ”Du måste välja rätt man för att kunna göra 

karriär”, påstod hon.  

5.3.2 Kvinnan och barn 

Två kvinnor har endast ett barn, vilka är i åldrarna 16 och 34 år. De flesta 

kvinnor i vår studie, sju stycken, har två barn i åldrarna 10-31 år. En kvinna 

har tre barn, i åldrarna 20-34 och en har fyra barn i åldrarna 22-29.  

 

Resterande tre kvinnor har inga barn alls. Två planerar dock att skaffa barn 

och vill vara hemma med dem. Åtta stycken av respondenterna har varit 

hemma med sina barn. En har dock bara varit hemma med ena barnet och 

inte det andra. 

 

Orsaken till att kvinnorna varit hemma med barnen var i ett av fallen att 

hennes man inte ville sätta barnen på dagis, utan att själv vilja avstå från 

jobbet. De kom överens om att respondenten skulle vara hemma med deras 

enda barn och efter det börja jobba igen. Respondenten ansåg att hon 
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gjorde ett stort avkall på karriären, men att det idag är hennes man och son 

som ställer upp på henne istället. En annan respondent valde att efter en 

obehaglig arbetsintervju, där frågor om hur och varför hon skulle skaffa 

barn kom upp, skaffa barn och vara hemma med dem. Detta för att slippa 

bli behandlad på ett liknande sätt igen. 

 

”Om jag inte fått detta bemötande vid min första intervju är det mycket 

möjligt att min karriär skulle ha sett annorlunda ut. Det har dock känts 

mycket viktigt för mig att få vara hemma med mina barn.” 

 

”Jag jobbade till och med helger för att få vara ledig längre med mina 

barn.” 

 

Tre stycken har varit hemma en kort tid och därför haft en barnflicka till 

hjälp. En har dock haft dagmamman till hjälp som också har fått agera 

nattmamma och gått på flera föräldramöten då respondenten inte kunnat 

delta. Samma respondent uppger att utan dagmammans hjälp hade det 

aldrig gått att göra karriär på samma sätt som hon gjort idag. Hon tror på 

idén att man ”delar sina barn med andra” medan en annan respondent anser 

att om man skaffar barn så ska man vara hemma så mycket det behövs. En 

av kvinnorna uppgav dock att hon och hennes man gärna haft barnflicka 

men att det inte var speciellt vanligt vid tiden då de hade barn, medan 

resterande kvinnor inte ansåg att det hade varit nödvändigt. 

 

Endast en av respondenterna har en man som också varit hemma med 

barnen, men flera av kvinnorna anger att deras karriärbana inte skulle var 

möjlig utan deras mans stora stöd. Det är ingen av respondenterna som 
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hävdar att de ångrar att de varit hemma mer med barnen. Det är bara 

positivt att bli mamma, menar en respondent.  

 

”Barnen är ju trots allt bara små en gång. Jag hade velat vara hemma 

längre, men för att behålla mitt jobb var jag tvungen att gå tillbaka” 

 

En av respondenterna menar att det är kvinnans invanda mönster att vara 

hemma med barnen. Hon menar att det sitter i ryggmärgen att ha 

helhetsansvaret för hemmet, men att kvinnor idag bör välja vad de vill 

göra. Om de vill ha barn, jobba fulltid behövs hjälp med städning och så 

vidare. I enlighet med flera andra kvinnor anser hon att kvinnor hela tiden 

känner ansvar för hem och barn, men att det på senare tid har skett stora 

förändringar i kvinnors ansvarskänslor gällande hemmet. Detta på grund av 

att företag i en allt större utsträckning uppmuntrar till barnafödande och 

”hemmapappor”.  

 

”Min man har haft eget företag och därmed kunnat vara flexibel och 

kunnat ta ett större ansvar för barnen under deras uppväxt” 

 

”Idag skulle jag ha väntat med att skaffa barn tills jag gjort karriär. Jag 

anser att det inte går att kombinera karriär och barn” 

 

En kvinna angav att det är positivt att bli mamma och att de som inte har 

barn när de kommer upp i 40-årsåldern har det tufft. Hon påstod att barn 

var ett stort samtalsämne på jobbet, varför det skulle kunna upplevas som 

otroligt jobbigt vid valet att inte skaffa barn. Många kvinnor i hennes 

umgängeskrets, vilka inte fått barn själva, har adopterat. En annan 

respondent ansåg att hennes period då hon var hemma med barnen var den 
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roligaste tid hon upplevt och att hon aldrig skulle ha valt en karriär istället. 

Hennes nuvarande tjänst har utökats med tiden och var därför inte så 

krävande när barnen var små.  

 

En av respondenterna som ännu inte har barn anger att både hon och 

hennes man vill vara hemma med barnen. Hon visste dock att detta var 

något som arbetsgivarna funderat på då hon under sin rekrytering fått 

frågor angående detta. 

5.3.3 Kvinnan och hushållet 

Sju av respondenterna poängterade att de tar lika stort ansvar som mannen i 

hemmet medan fyra respondenter är av uppfattningen att deras man gör 

mer än vad de själva gör. Endast en kvinna ansåg att hon gjorde mer i 

hemmet. Fyra av dessa har städhjälp och av dessa var det ingen som ansåg 

sig ta ett större ansvar i hemmet. En av respondenterna anser att för att 

kvinnor idag ska kunna göra karriär behöver vi underlätta för köpet av 

tjänster i hemmet.  

 

”Min man och jag är båda borta mycket från hemmet och har en 

överenskommelse att den som är hemma får diska, handla etcetera om det 

behövs och när vi är hemma båda två, försöker vi bara att umgås, vilket 

oftast blir på helgen. Idag tar min man mer ansvar för hemmet än vad jag 

gör” 

 

En respondent angav att många i hennes vänskapskrets tyckte synd om 

hennes dåvarande man, då det inte ansågs accepterat för en kvinna i 

hushållet att jobba mer än sin man. Hon poängterar att hon inte har kvar de 

vännerna. Hon blev utfryst av sina väninnor, men de manliga vännerna 
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uppmuntrade henne. Hon tror att det beror på att hon valde en annan väg än 

sina kvinnliga kompisar och därför var det ett oacceptabelt beteende.  

 

5.3.4 Arbetstid 

Fem av de kvinnor vi har intervjuat jobbar 40-45 timmar i veckan, två 

uppgav att de arbetar 46-50 timmar och tre stycken att de arbetar mer än 50 

timmar varje vecka dock sällan mer än 70 timmar. 

 

En kvinna ansåg att det är till nackdel för kvinnorna att jobba deltid då de 

är hemma med barn eftersom de egentligen arbetar mer än den tid de 

behöver och att det därför är bättre att vara helt ledig och jobba fullt 

hemma. Tre kvinnor uppgav att de inte vill jobba mer timmar än de gör 

idag då de anser att deras fritid och övriga intressen är väl så viktiga. 

 

”Jag vill syssla med mina egna intressen, mina hobbyer, min familj, mina 

vänner och umgänge. Senare skulle jag kunna tänka mig att bli 

deltidpensionär och kanske resa jorden runt”. 

 

”Jag har andra aktiviteter som tar tid för mig. Bland annat politik. Jag vill 

inte att jobbet ska ta alltför mycket tid” 

5.3.5  Geografiska hinder  

Tre kvinnor uppgav att de var säkra på att deras man skulle följa med dem 

till annan ort om de blev erbjudna ett nytt jobb. En kvinna angav dock att 

hennes man aldrig hindrat henne, men att hon tagit stor hänsyn till barnen 

då hon inte velat att de skulle byta skola. 



Empiri 

 

 86

5.4 Individnivå 

5.4.1 Familjen under uppväxten 

Ingen av respondenterna har nämnt att de varit missnöjda med sin uppväxt, 

men samtliga har upplevt en viss press att vidareutbilda sig. Majoriteten av 

respondenterna uppger att de aldrig haft ekonomiska problem utan att de 

har haft det relativt gott ställt under uppväxten. Resten har däremot känt att 

deras föräldrar drivit på dem för att få dem att inse hur viktigt det är att 

kunna försörja sig. Föräldrarna har i dessa fall själva haft en dålig ekonomi 

under sin egen uppväxt. Ett fåtal nämner kvinnor i deras omgivning som 

varit ett stort stöd och i vissa fall en förebild. 

 

”Jag har alltid stått min faster mycket nära och på min fars sida har det 

alltid varit en tradition att läsa mycket böcker, att utbilda sig och ta ansvar 

för sitt arbetsliv” 

 

Flertalet respondenter anser att den största anledningen till hur kvinnor 

klarar sig i arbetslivet beror på hur vår uppväxt varit. Skolan spelar en stor 

och avgörande roll. Enligt en kvinnas erfarenhet bemöter vi flickor och 

pojkar olika redan när de är små, främst vad gäller ordvalet, där tjejerna 

tilltalas mjukare än pojkarna. Vidare anser flera av respondenterna att 

kvinnor redan på småskolenivå inte stöter på något motstånd vilket 

påverkar vårt sätt att bemöta andra människor, då vi är vänliga och mjuka 

tillbaks. Vidare anser de att kvinnor inte behöver stå på sig i samma 

utsträckning och därför inte lärt sig att våga. 

 

”Flickor uppfostras till att vara snälla och killar till att ta för sig. Jag har 

uppfostrats annorlunda än min bror” 
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5.4.2 Intressen förr 

Under uppväxten har de flesta respondenter varit aktiva på olika sätt. 

Endast två har varit seriöst aktiva inom en lagidrott, och två har inte alls 

intresserat sig för idrott överhuvudtaget. Resterande har ägnat sig åt 

ensamsporter; Ridning, gymnastik, slalom, friidrott och judo. Andra 

intressen har varit scoutkårer och körsång. Två respondenter hävdade att de 

umgåtts mer med killar än tjejer under uppväxten och en tredje respondent 

att hon kämpat med att leva upp till de krav, vilka skulle ha ställts på den 

förmodade ”Sven-Åke”. 

 

”Jag har alltid lekt med mina bröders kompisar. Har aldrig gillat att 

umgås i tjejgänget” 

 

”Det var kul att meka moppe med pappa”  

 

5.4.3 Utbildning och kompetens 

Nio stycken av respondenterna har högskoleutbildning med 

magisterexamen och en respondent har kandidatexamen. De vanligaste 

examina är inom ämnena teknik, ekonomi, humaniora och undervisning. 

Flertalet av dessa har även gått ett antal interna utbildningar inom 

exempelvis ledarskap. En respondent har realexamen men har gått flertalet 

interna kurser under tiden hon klättrat till den position hon har idag. En har 

gymnasial utbildning och har utbildats på arbetsplatsen och resterande tre 

har gått marknadsekonomutbildning. 

 

”Ett hinder för mig var att jag inte utbildat mig på akademisk nivå och 

därför aldrig haft ett bevis på mina kunskaper på papperet, vilket gjort det 

svårt för mig att söka andra tjänster” 
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5.4.4 Olika i grupp  

Tre av respondenterna ansåg att männen hade ett mer hierarkiskt tänkande 

än kvinnorna. En av dem hade återupprepade erfarenheter av hur män inte 

tilltalat henne vid olika möten innan de fått vetskap om vilken position och 

utbildning hon hade. De visste inte hur de skulle förhålla sig till henne 

innan de kunde placera henne i en hierarkisk ordning, enligt det manliga 

tänkandet. En väljer medvetet att inte sitta kvar på hela styrelsemöten, utan 

redovisar den ekonomiska biten och lämnar sedan rummet. Denna 

respondent talade om männens konkurrensbehov varför de på möten beter 

sig som ”tuppar i en vuxensandlåda”, då de har ett stort konkurrensbehov. 

 

”Kvinnor har svårare att köpa idén att man måste trampa på folk för att 

komma uppåt. Männen beundrar en person på högre befattning för att 

denne sitter på en högre befattning, medan kvinnor känner beundran för 

det jobb den gör.”  

 

Fyra av respondenterna ansåg att kvinnor och mäns sätt att agera i 

gruppsammanhang skiljde sig åt. Två av respondenterna angav att kvinnor 

agerar mer efter känslor medan männen är mer resultatorienterade, då 

kvinnor har ett större behov att komma överens med gruppen. De ansåg att 

männen angriper saker på ett mer auktoritärt sätt och att jantelagen gäller i 

större utsträckning på arbetsplatser med många kvinnor.  

 

En respondent hävdade att män anför sin åsikt i större utsträckning samt att 

de har en förmåga att upprepa det som precis har anförts. En annan 

respondent ansåg att kvinnor talar mer i grupp men däremot inte på möten 

då de gärna håller en lägre profil. Hon var av den uppfattningen att män 
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gärna inväntar att någon ska ta kommandot, vilket kan resultera i 

instängdhet och tröghet enligt henne själv. 

5.4.5 Självförtroende 

Många kvinnor ansåg att det råder en föreställning om att kvinnor relativt 

sett har ett sämre självförtroende än männen. De ansåg att kvinnor inte tror 

på sig själva i samma utsträckning som männen. Kvinnor är mer 

känslomässigt engagerade och några av kvinnorna medger att ”det har 

gjort ont” många gånger, men att man måste lära sig stå i både med och 

motvind. Vidare hävdade de att kvinnor är mer självkritiska, sätter stora 

mål varför de känner att de måste prestera mycket mer.  

 

”Kvinnor måste bli kaxigare. De är rädda för att sticka ut” 

 

Fyra kvinnor ansåg dock att självförtroendet inte skiljer sig. ”Kan en kille 

kan väl jag”, resonerade en kvinna, likt flera av övriga respondenter. De 

hävdade att alla kvinnor på deras arbetsplats var starka och trygga i sig 

själva och att det bara fanns fördelar i det eftersom många män försvinner 

in i mängden. Vidare angav en kvinna att hon alltid månade om sitt yttre då 

hon alltid var angelägen om att synas på möten och presentationer. 

Gällande detta angav en annan respondent en motsatt uppfattning genom 

nedanstående påstående: 

 

”Tidigare var det säkert så att en kvinna syntes mer och fler såg om hon 

misslyckades, men inte idag” 
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”Kvinnor är smartare och de har ingen aning om att vi faktiskt förstår 

deras spel. Kvinnor besitter en otrolig makt om de kan hantera den och 

använda den på rätt sätt” 

 

En respondent hävdade att det handlar om att vinna respekt från männen 

och detta kan åstadkommas genom att följa några gyllene regler såsom att 

inte förtära mycket sprit, röka eller klä sig utmanande. En annan vital regel 

är att inte vara sexuellt intim med någon på jobbet, vilket aldrig är 

acceptabelt vare sig du är man eller kvinna. Enligt respondenten ska du 

alltid avrunda ditt deltagande och lämna firmafesten först.  

 

En respondent ansåg dock att sämre självförtroende är åldersbetingat då 

äldre kvinnor ofta besitter ett sämre självförtroende jämfört de yngre som 

fått lära sig att ta för sig och strida från början. De äldre kvinnorna har ofta 

ingen utbildning och därför ingen dokumenterad kunskap i grunden. Många 

av dessa kvinnor har dessutom varit hemmafru någon gång.  

 

En respondent var av den uppfattningen att hinder för kvinnor i karriären 

till 50 % är direkt beroende på kvinnan själv och resten fördelat på de andra 

områdena. Kvinnor, till skillnad från männen, hittar mer fel hos sig själva, 

tittar på annonser och pekar på de egenskaper eller kvalifikationer som de 

inte besitter istället för att betona de saker de är duktiga på, vilket män 

aldrig skulle göra.  

5.4.6 Stress  

Flera av kvinnorna tar ofta med sig arbete hem, vilka ett fåtal av 

respondenterna upplever vara en stressfaktor och därför något som bör 
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undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Ett fåtal av respondenterna 

praktiserar mental träning och menar att de hjälper dem att koppla av. De är 

av erfarenheten att praktiserandet av mental träning gör en stor skillnad i 

processen att bli trygg i sig själv. Flera poängterar hur viktigt det är att 

träffa vänner utanför jobbet för att undvika stress. 

 

”Det blir aldrig bra om man måste offra sin privatsituation för ett jobb. 

Det är dem som bränner ut sig.”  

 

Två av respondenterna hävdar att de skulle ha lagt ner mer tid på det 

sociala och på sig själv om de fått göra karriär igen. De är av åsikten att 

kvinnor har lättare att ge än att ta och att de måste lära sig att ställa krav för 

att få något av det man ger tillbaka.  

 

En respondent påpekar att många är så stressade av att ”göra karriär” och 

vill därför inte vara på samma jobb för länge utan stressar bara vidare. Hon 

anser att det gäller att uppmärksamma vad det nuvarande företaget kan 

erbjuda. 

5.4.7 Högre befattning 

För att presentera det empiriska materialet i denna fråga har vi delat upp 

svaren i fyra kategorier. Frågan innefattar om respondenten vill eller inte 

vill, respektive kan eller inte kan, besitta en högre befattning. Dessa 

emiriska fakta presenteras i figur 6. 

  

Av respondenterna ville elva stycken ha en högre befattning. Främst på 

grund av att de även i framtiden ville ha ett utvecklande arbete för att tycka 

det var kul att gå till jobbet. Fem av dessa ansåg också att de kunde 



Empiri 

 

 92

avancera. Två av dessa respondenter ville dock vänta något år med att stiga 

i graderna. Den ena respondenten kände att hon ville gå en utbildning 

(intern kurs) först för att känna sig kompetent nog (vilket hon inte tror sig 

ansett om hon varit man) och den andre trivdes för tillfället mycket bra på 

sin nuvarande position. För den sistnämnda passade även denna position 

bra en tid framöver då hon eventuellt skulle skaffa barn. Hon kände dock 

att nästa position skulle betyda VD-posten, vilken hon inte ansåg sig riktigt 

kompetent för. Staden där hon bodde hade inte heller så många andra jobb 

att erbjuda idag. 

 

En tredje respondent som både vill och kan stiga i graderna gör ändock inte 

så. Orsaken till detta är att respondentens nuvarande arbetsuppgifter skulle, 

utöver de nya, ingå även i den nya tjänsten. En person till skulle behöva 

anställas på deltid vilket företaget inte har råd med idag. Hon skulle alltså 

behöva arbeta fler timmar än hon gör idag, men hon anser inte detta vara 

acceptabelt då hon värderar sin fritid högt.  

 

En fjärde respondent delgav oss att hon nyligen velat avancera, men att hon 

tycker att hennes chefer inte ser hennes kompetens. Hon marknadsförde sig 

själv, men instämde samtidigt i att hennes kvinnliga kollega skulle få 

tjänsten, som varit en kandidat under en längre tid, och hon fick också 

tjänsten. Den femte respondenten trivs mycket bra i sin nuvarande position, 

men hade vid intervjutillfället valt att inom ett år avancera utomlands inom 

sitt nuvarande företag. 

 

Olika anledningar finns till att respondenterna vill stiga i graderna men inte 

anser sig kunna. Bland annat tycker en sig vara för gammal, en annan hade 

endast varit på sin nuvarande chefsbefattning i knappt ett år, varför hon inte 
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var tillräckligt insatt än i den nuvarande tjänsten för att klättra vidare. En 

tredje respondent ansåg inte att de såg hennes kompetens tillräckligt, varför 

det skulle vara svårt för henne att avancera. Hon ansåg dock inte att detta 

var könsrelaterat utan att det var företagskulturen som styrde varför hon var 

tvungen att lägga ner stor energi på marknadsföring. Resterande trivdes bra 

på sina arbetsplatser och ville stiga i graderna, men då de redan hade en 

topposition var detta inte möjligt. Dessutom var det inte aktuellt idag, dock 

inom en viss framtid. 

 

Tre av respondenterna kände inte att de ville stiga i graderna. Av dessa 

ansåg endast en att hon inte kunde på grund av pension. De övriga två 

ansåg alltså att de inte ville, men kunde. Den ena respondenten värderade 

fritiden mycket högt och ville därför inte arbeta fler timmar än hon gjorde 

idag, vilket en högre tjänst på hennes arbetsplats skulle innebära. Hon 

trivdes bra idag och ville inte byta ut sin tjänst till någon annan på en annan 

arbetsplats. Den tredje respondent ville inte bli en offentlig person vilket en 

högre position skulle medföra.  

 

”Jag har två hundar och tävlar i jakt och jag vill också ha tid för mina 

barnbarn. Jag tycker om att hämta dem på dagis ibland.”  
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Figur 6: Respondenternas vilja att stiga i graderna  

En av cheferna har själv försökt rekrytera kvinnor men dessa har ofta 

resonerat ” nej, men inte ska väl jag” eller ”vem ska ta hand om allt 

hemma då, för det kan ju inte min man göra” och det är ju deras val i 

slutändan, menade hon. Vanligt var också att en kvinna betackade sig för 

att inte lämna ”tjejgänget” bakom sig i rädsla av att förlora sina 

arbetskompisar vilka hade kommit att ingå i den närmsta kompiskretsen.  

 

En av kvinnorna hävdade att hon ”bytte sida” när hon blev chef. Relationer 

förändrades, avslutades och andra tillkom. En annan respondent angav att 

hon försökte umgås med sina ursprungsvänner efter att hon hade börjat som 

chef, men fann att de inte hade så mycket gemensamt längre. Istället fann 

hon nya vänner med vilka hon kunde dela sina nya intressen.  

6 5

1 2

Vill stiga 

i Graderna 

Vill inte 
stiga i 
Graderna 

Anser ej att de
skulle kunna
stiga i graderna

Anser att de skulle 
kunna stiga i graderna 

77 7

11
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5.5 Sammanfattning av empiriavsnittet 

Vi vill under denna rubrik återge vår tolkning av vilka föreställningar om 

hinder som våra respondenter angav samt på vilken/vilka nivåer. 

Samhällsnivån 

Här återfann vi föreställningar som att kvinnor ej prioriterar att göra karriär 

i samma utsträckning som männen. Samhället bär också ansvaret för att det 

inte underlättade för köp av hjälptjänster till hemmet, då de fann hinder i att 

kvinnor inte kunde prioritera sin tid utan ville hinna med allt. De flesta var 

av den uppfattningen att föräldraförsäkringen idag är utformad på så sätt att 

det är till fördel för kvinnan att vara hemma då hon oftast har en lägre 

inkomst. Det ansågs även som ett hinder att kvinnor inte ges utrymme i 

mediala rum i lika stor utsträckning som männen, vilket leder till att de 

sociala konstruktionerna kring vilka som ska sitta på toppositionerna är 

män.  

Organisationsnivån 

Här kunde vi urskilja föreställningar om att männen vill ha en homogen 

miljö att agera i då det traditionellt alltid sett ut på det sättet, vilket innebär 

att kvinnor inte ses som alternativa rekryteringskandidater. Det förväntas 

en prioritering av arbetet framför övrig tid. Flertalet kvinnor söker inte 

tjänster som kräver fler kvalifikationer än vad de själva anser sig besitta. 

Respondenterna ansåg att kvinnor hade samma avancemangsmöjligheter 

som männen, men samtidig poängterade de att deras kompetens inte 

uppmärksammades på ett tillfredställande sätt. Genus har mindre betydelse 

nu då kompetens och meriter prioriteras. Det fanns även en föreställning 

om att kvinnor inte marknadsför sig själva i tillräcklig utsträckning då de 

tror att de är mer synliga än vad de i själva verket är. Kvinnor måste synas, 
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prestera mer för att bevisa sin kompetens. De ansåg även att språket var ett 

potentiellt hinder då de kunde urskilja skillnader i hur män och kvinnor 

kommunicerar.  

 

Respondenterna hade föreställningar om att företagskulturen kunde utgöra 

ett hinder då kvinnor förväntas anpassa sitt språk och beteende till rådande 

regler. De ansåg att kvinnor som satt på chefsbefattningar får utstå mer 

ifrågasättande jämfört med männen då de har olika ledarstilar. 

Respondenterna ansåg även att kvinnor är mer relationsorienterade än män 

och måste vara mer pålästa än sina manliga kollegor. De hade en 

föreställning om att kvinnor satte orimliga krav på sig själva. De hade en 

föreställning om att anamningen av det manliga beteendet var ett måste om 

de skulle bli hörda och få igenom sina beslut. Det fanns även 

föreställningar om att kvinnor möter motstånd från äldre män då de har 

svårt att acceptera kvinnor som chefer, men även från andra medarbetare 

som kan uppfatta dem som hot.  

Familjenivån 

Tolv kvinnor vilka har en manlig relation är av föreställningen att de är mer 

eller mindre jämställda sina män, både vad gäller befattning och lön. De 

kvinnor som talade om att eventuellt börja ett arbete på annan ort nämnde 

också att deras man skulle följa med och söka arbete på den nya orten. 

Endast en av kvinnorna ansåg att hon gjorde mer i hemmet än sin man. Tre 

av elva kvinnor med barn har inte varit hemma med barnen och endast en 

hade en man som varit hemma. Majoriteten av respondenterna har dock 

föreställningen att de inte skulle ha gjort något annat val än att vara hemma 

med barnen, och att dessa inte hindrat dem i deras karriär. 
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Individnivån 

Majoriteten av respondenterna har föreställningen att kvinnor har ett sämre 

självförtroende relativt männen. De anser också att det kan bero på 

kvinnans uppväxt, där hon som flicka behandlas mjukare än en pojke. 

Föreställningen om att kvinnor skulle vara mer relationsorienterade och 

män mer uppgiftsorienterade bekräftades av majoriteten respondenter. 

Respondenterna poängterade även vikten av en akademisk utbildning.  
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6 Analys 

I en kvalitativ studie finns det enligt Carlsson, till skillnad från en 

kvantitativ, inga välutformade regler eller metoder för hur analysen ska 

genomföras. Istället varierar analysprocessen med forskningsproblem och 

datainsamlingssätt. Detta har dock medfört pedagogiska problem varför 

forskare inom olika områden i en lärobok visar hur en kvalitativ analys kan 

gå till snarare än hur den ska gå till. Han menar att den kvalitativa 

analysen är ett nav kring vilket allt snurrar till skillnad från den 

kvantitativ, där analysen är en länk och har sin givna plats i kedjan.186 I 

vårt fall är individen navet kring vilket allt snurrar. Vi ämnar därför främst 

belysa vilka föreställningar om hinder de kvinnliga cheferna har för att 

försöka förstå hur de olika nivåerna har påverkat varandra och därmed 

förändrat föreställningen hos individen. Analysen ämnar även klargöra på 

vilken nivå de huvudsakliga föreställningarna om hinder kan återknytas. 

6.1 Samhällsnivå 

6.1.1 Föräldraförsäkring  

Samtliga respondenter ansåg att själva debatten kring föräldraförsäkringen 

var av stor vikt, men poängterade samtidigt betydelsen av att värna om 

valfrihet i familjerna. En respondent var av den uppfattningen att dagens 

utformning av föräldrapenningen enbart uppmuntrar kvinnor till att vara 

föräldralediga då de i regel har den lägsta inkomsten. I enlighet med 

ovanståendes respondents resonemang finner vi att det i dagens utformning 

av föräldraförsäkringen finns incitament till att den förälder med lägst 

                                           
186 Carlsson, 1991 
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sjukpenninggrundade inkomst ska stanna hemma för barnledighet, då det 

finns en övre gräns för vilken föräldrapenning som går att erhålla187. 

 

I tolkning av våra respondenters uttalanden finns det en önskan om att göra 

föräldraförsäkringen mer ”jämställd”, men att det fortfarande ska vara en 

valmöjlighet för familjen. En annan tolkning kan vara att kvinnor vill vara 

hemma med sina barn då de är små och oavsett om det finns jämlika 

ekonomiska incitament eller ej.  

6.1.2 Männens utrymme i samhället 

En respondent betonade att samhället ger större utrymme åt männen i 

mediala rum såsom tv, radio och tidningar, där männens roller beskrivs 

som framåt och vinnande. Överensstämmelser går att finna i Wahl et al 

resonemang kring att skapandet av könens olika villkor sker i samhället och 

att dilemmat kring detta synsätt är att männen tillskrivs ett högre värde än 

kvinnor188. Likheter går även att finna i både Bloms och Layders 

argumentation att samhället skapas genom individers handlande och 

föreställningar som därefter påverkar individernas handlande.189  

 

En tolkning av ovanstående respondents resonemang kan vara att kvinnors 

mindre uppmärksamhet i samhället medverkar till att könsstrukturen i 

organisationerna bibehålls, det vill säga att antalet män på chefspositioner 

konsekvent överstiger kvinnornas, vilket försvårar inträdet i de övre 

regionerna inom näringslivet.  

                                           
187 Se Försäkringskassan informerar, Föräldraförsäkring, 4.2.4  
188 Se Wahl et al, Det patriarkaliska synsättet, 4.2.2 
189 Se Blom, Samhället, 4.2.1 
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6.2 Organisationsnivå 

6.2.1 Övergripande föreställning av varför det finns så få kvinnliga 

chefer 

Det har framförts ett antal förklaringar till varför antalet kvinnliga 

toppchefer är så lågt och vi ville därmed empiriskt undersöka våra 

respondenters föreställningar i frågan. Drygt hälften av respondenterna 

angav att förklaringen är att män söker bevara och reproducera den 

homogena miljön som de redan agerar inom. De var av den föreställningen 

att männens agerande inte anstod på illvilja utan att de handlade efter vana. 

Det går att urskilja likheter med Alvessons resonemang att denna strävan 

efter homogenitet försvårar inträdet för kvinnor på högre befattningar.190 

Däremot råder det skillnader mellan intervjurespondenternas åsikter kring 

orsaken till detta handlande och Bloms diskussion att kvinnors inträde på 

chefspositioner kan uppfattas som hot. 191 

 

Hälften av respondenterna var av den uppfattningen att barnafödande utgör 

ett hinder för kvinnors möjligheter till chefsbefattningar. En respondent 

framhöll en avvikande åsikt i frågan då hon poängterade att ansvaret 

återfanns både hos företagen och hos kvinnorna själva då hon ansåg att 

barn är ett medvetet val. Ingen av respondenterna ansåg att frånvaron från 

arbetet i samband med barnledighet var utvecklingshämmande, men de var 

dock av den uppfattningen att kombinationen av chefsrollen och 

småbarnsförälder var ytterst krävande. Vi finner motsvarighet för empirin i 

Holgerssons resonemang då hon instämmer med att barnafödandet utgör ett 

                                           
190 Se Alvesson, Organisationens struktur och uppbyggnad, 4.3.2 
191 Se Blom, Organisationens struktur och uppbyggnad, 4.3.2 
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karriärhinder för kvinnor, men däremot inte i hennes diskussion kring att 

det skulle vara ett utvecklingshämmande faktum för kvinnorna.192 

 

Ur respondenternas åsikter kan vi tolka att det inte finns någon anledning 

till att misstro männens motiv till varför kvinnor inte rekryteras till 

chefspositioner i lika stor utsträckning som män. Detta beroende på att de 

handlar efter vana och att deras föreställningar om vilka som ska tillsättas 

innefattar inte kvinnor just på grund av detta. Alternativt kan männen 

omedvetet känna sig hotade av kvinnors inträde och att detta ligger till 

grund för att män inte väljer kvinnor i samma utsträckning som män till 

chefsbefattningar. 

6.2.2 Föreställningar om hinder vid rekrytering 

Vi frågade respondenterna kring deras uppfattningar om hinder vid 

rekryteringsprocessen. Mer än hälften av respondenterna ansåg att kvinnor 

generellt avstår från att överhuvudtaget söka en tjänst vars platsannons 

visar på fler kvalifikationer än vad de själva anser sig besitta. En annan 

åsikt som framhölls var att kvinnors kompetens inte uppmärksammades på 

ett tillfredställande sätt vid rekrytering. Samtidigt poängterade de att ett 

visst ansvar måste tillskrivas kvinnorna själva då det är upp till var och en 

att marknadsföra sig och därmed synliggöra sig själva. En respondent 

hävdade att i dagens rekryteringsprocesser spelar genus en mindre roll och 

att det nu var kompetens och matchningen av individen som person som 

var de avgörande faktorerna.  

 

Vi finner motsvarighet för empirin angående problematiken kring 

platsannonsernas utformning som hämmande faktor i Alvesson och 

                                           
192 Se Holgersson, Rekryteringsprocessen, 4.3.4 
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Billings tankegångar193. Likaså går det att hitta kopplingar mellan Wahls 

resonemang och respondenternas åsikter kring att kvinnors kompetens inte 

observeras, vilket Wahl beskådar som att kvinnor inte betraktas som 

potentiella rekryteringskandidater. 194 Respondenternas insikt av betydelsen 

av den egna marknadsföringen i egenskap av att synliggöra sig själv, 

överensstämmer med Holgerssons argumentation. Hon anför ävenledes att 

det är en kvalifikation som en chef bör inneha.195 Holgerssons åsikt att 

rekryteringsprocessen är en kontext där genus är av vikt196 är dock 

avvikande från den respondent vars föreställning var att 

rekryteringsprocesserna numer främst handlar om kompetens. 

 

En tolkning av dagens utformning av platsannonser kan vara att de 

påverkar många kvinnor att hesitera till att söka. En anledning till detta kan 

vara att kvinnor känner sig osäkra på sin kompetens och inte vågar i samma 

utsträckning som männen chansa på något som inte har en förutsägbar 

utgång. Det kan även tolkas som att dagens konstruktion av företag 

medverkar till att kvinnliga chefer måste marknadsföra sig själva mer för 

att förändra den sociala konstruktionen av mest lämpade kandidater till att 

även gälla kvinnor. Med stöd i empiri finner vi tendenser till att det råder 

ett dilemma över att kvinnors kompetens inte uppmärksammas på grund av 

att de i första hand inte betraktas som kandidater till chefspositioner.  

6.2.3 Lika möjligheter till avancemang 

Ur den insamlade empiri som vi har till förfogande att tolka ansåg samtliga 

respondenter att de hade samma möjligheter att avancera till högre 

                                           
193 Se Alvesson & Billing, Rekryteringsprocessen, 4.3.4 
194 Se Wahl, Rekryteringsprocessen, 4.3.4 
195 Se Holgersson, Rekryteringsprocessen, 4.3.4 
196 Se Holgersson, Rekryteringsprocessen, 4.3.4 
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befattningar på deras respektive företag som männen. Mer än hälften blev 

antingen erbjudna eller uppmanade att söka respektive tjänst. En 

respondent poängterade dock att möjligheterna till avancemang stod i 

direkt beroende av vilka medarbetare och chefer som fanns i företaget. 

Uppfattningen om likvärdiga möjligheter överensstämmer med Alvesson 

och Billings resonemang kring ståndpunkten om lika möjligheter till 

avancemang.197 Kanters argumentation att den strukturella positionen i 

organisationen direkt speglade avancemangsmöjligheterna198 går att koppla 

till respondenten vars föreställning anstod på vilka medarbetare som finns 

runt omkring personen i fråga, då individer tillsammans kan utgöra 

möjlighetsstrukturen.  

 

Då svaren varit enhälliga på frågan om lika möjligheter till avancemang 

kan en tolkning vara att diskriminering inte varit aktuell för våra 

respondenter. Samtidigt kan vi tyda att de svarar något paradoxalt då de i 

en tidigare frågeställning anser att männen utgör hinder för kvinnorna i 

organisationer när de inte anses utgöra alternativa kandidater vid 

rekrytering. Det kan vara en effekt av att själva debatten kring 

föreställningar om hinder omedvetet påverkat respondenterna vilket kan ha 

präglat deras inställning till ämnet. Frågan är om föreställningar om hinder 

i själva verket utgör ett hinder för kvinnor då de ständigt berörs av 

debatten.  

6.2.4 Föreställningar om företagskulturen som ett hinder 

Drygt hälften av respondenterna fann svårigheter i att kulturellt anpassa sig 

till den rådande företagskulturen. Två av respondenterna ansåg att det finns 

                                           
197 Se Alvesson & Billing, Könspolitik, 4.3.3 
198 Se Alvesson, Organisationens struktur och uppbyggnad, 4.3.2 
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en viss acklimatiseringsprocess vid tillträde på en ny tjänst som kvinna för 

att uppnå acceptans hos sina manliga kollegor. De liknade detta med 

kulturell anpassning till männens värld. Två respondenter uppgav att de 

utnyttjade det faktum att de utgjorde en minoritet istället för att se 

problematiken i det. 

 

Vi finner överensstämmande likheter mellan ovanståendes respondenters 

åsikter och Alvesson och Billings resonemang att det råder en stor 

medvetenhet om att det finns förutbestämda regler, i form av en kultur, som 

är av stor betydelse199. Vi finner motstycke för respondenternas åsikter om 

den kulturella anpassningen för kvinnor i både Wahl200 och Börjesons201 

argumentationer att mansdominerade organisationskulturer kan försvåra för 

kvinnor att passa in. Alvesson förklarar dock detta med att människor 

generellt anpassar sig efter rådande normer oavsett kontext202. 

Resonemanget om uppnådd acceptans hos de manliga kollegorna har sina 

likheter i Alvessons och Billings resonemang att uppnådd kulturell 

anpassning innebär framgång. De hävdar att detta kan utlösa en känsla av 

osäkerhet hos kvinnor, men detta finner vi inget belägg för i empirin utan 

snarare att några utnyttjade sin minoritetsställning för att bli sedda.203  

 

                                           
199 Se Alvesson & Billing, Företagskulturen, 4.3.5 
200 Se Wahl et al, Företagskulturen, 4.3.5 
201 Se Börjeson, Företagskulturen,4.3.5  
202 Se Alvesson, Det patrialkaliska synsättet, 4.2.2 
203 Se Alvesson & Billing, Företagskulturen, 4.3.5  
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Med stöd i vår empiri går det att tolka att det fortfarande är kvinnorna som 

måste anpassa sig till de värderingar som råder i företagen. Som en 

respondent resonerade ovan betraktas det naturligt att som kvinna bevisa 

kompetensen för männen och följa de regler som finns. En annan tolkning 

kan vara att kvinnor omedvetet anpassar sig till den rådande kulturen för att 

bevisa sin kompetens. Vi ser en tendens att detta är något som inte kommer 

att upphöra förrän det finns lika många kvinnor i näringslivet som män då 

majoritet och minoritet inte ställs mot varandra. 

6.2.5 Skillnader på kvinnligt och manligt som hinder 

Mer än hälften av respondenterna ansåg att kvinnliga och manliga chefer 

skiljer sig åt på olika punkter i sitt beteende. Hälften av våra respondenter 

var av den uppfattningen att kvinnor har lättare att se helheten samt att de 

är mer relationsorienterade än männen, vilka ansågs vara mer 

uppgiftsorienterade. En respondent hävdade att kvinnors ledarstil generellt 

sett är mer mjuk medan en annan respondent var av den motsatta 

uppfattningen. Mindre än hälften hävdade att kvinnor är mer raka och 

ärliga än männen, vilket respondenterna ofta också menar resulterar i att de 

är mer utsatta för ifrågasättanden.  

 

Enligt Alvesson och Billing går det att inta två olika inställningar till 

huruvida kvinnligt och manligt ledarskap särskiljer sig och ur vår empiri 

går det att tyda att den uppdelningen av inställningar råder bland 

respondenterna204. Detta bekräftar också Sundins resonemang att kvinnligt 

och manligt är socialt konstruerade begrepp och kan skilja sig åt205. Att det 

kvinnliga beteendet skulle vara mer utsatt för ifrågasättande kan tolkas med 

                                           
204 Se Alvesson, Kvinnligt & Manligt ledarskap, 4.3.8 
205 Se Sundin, Kvinnligt & Manligt ledarskap, 4.3.8 
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hjälp av Kimmels argumentation att organisationerna präglas av manlighet 

och därav anses det som något naturligt och normalt förekommande206. 

 

Ahltorp och Franke påvisar, i likhet med respondenternas resonemang, att 

kvinnor är mer relationsorienterade och lägger mer vikt vid personalens 

välmående än männen207. Vi finner även kopplingar mellan Conradson och 

Rundquists föreställningar och respondenternas att kvinnor har bättre 

helhetssyn och att de inte betraktar tillvaron som hierarkisk i samma 

utsträckning som männen208.  

 

En tolkning ur empirin kan vara att kvinnor som anammar ett kvinnligt 

beteende ifrågasätts på grund av att just det manliga beteendet är mer 

vanligt förekommande och uppfattas därav också som något normalt.  

6.2.6 Anpassning till det manliga 

En respondent framhöll några regler som kvinnor var tvungna att följa för 

att lyckas och det är att inte fnittra, få känsloutfall samt att alltid vara 

sakkunnig och professionell. Två andra respondenter ansåg att kvinnor 

borde utnyttja sin kvinnlighet istället för att försöka anamma ett manligt 

beteende, då det finns fördelar att hämta med att befinna sig i minoritet i 

företagen. Mer än hälften erkände att de anammat det manliga beteendet 

någon gång i karriären. De menade att omedvetet formas kvinnorna efter 

männen, men erkände även att det kunde vara en medveten handling för att 

få igenom sina beslut. De högre uppsatta respondenterna i vår studie 

framhöll att de inte innefattades av genusproblematiken i någon större 

utsträckning då de befanns sig på en sådan, enligt dem själva, hög nivå. 

                                           
206 Se Kimmel, Kvinnlig & Manligt ledarskap, 4.3.8 
207 Se Ahltorp & Franke, Kvinnlig & Manligt ledarskap, 4.3.8 
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Vi finner motsvarighet för den respondenten vars föreställning var att 

kvinnor måste begrunda vilket beteende de ska anamma för att uppnå 

acceptans i Kimmels resonemang. Han har som åsikt att inte ens männen 

får uppträda larvigt då det kan hänföras som en kvinnlig egenskap. Åsikten 

om att ett manligt beteende är att föredra delas av såväl respondent som 

Kimmel vilken påvisar att det är mindre manligt att visa känslor.209 Detta 

indikerar, enligt Alvesson, att män fastställer om kvinnor har ett accepterat 

beteende eller inte210. Arhén och Zaar förklarar anamningen av det manliga 

beteendet med att majoriteten av cheferna fortfarande utgörs av män och att 

det därav blir en omedveten handling211. Ur empirin ovan kan vi finna 

avvikande förklaringar till detta resonemang då majoriteten av 

respondenterna medgivit att det ibland varit ett medvetet agerande för att få 

gensvar bland de manliga kollegorna. Det överensstämmer dock med 

Wahls argumentation vilken hävdar att anamningen ofta sker på grund av 

att det kan underlätta kvinnornas arbetssituation.212 

 

Cooper och Davidsson påvisar att graden av efterliknelse är högre desto 

lägre ner i hierarkin kvinnorna befinner sig213, vilket motsvarar de högre 

chefernas resonemang ovan då de påpekar att genusaspekten inte är lika 

påtaglig i de högre regionerna på företagen.  

 

En tolkning kan vara, med stöd från ovanstående empiri kring vad som är 

accepterat beteende för kvinnor i organisationer, att kvinnor anammar det 

                                                                                                                            
208 Se Conradson & Rundquist, Kvinnligt & Manligt ledarskap, 4.3.8 
209 Se Kimmel, Kvinnors internalisering och anamning av det manliga,4.3.9 
210 Se Alvesson, Kvinnligt & Manligt ledarskap, 4.3.8 
211 Se Ahren & Zaar, Kvinnors internalisering och anamning av det manliga,4.3.9 
212 Se Wahl, Kvinnors internalisering och anamning av det manliga, 4.3.9 
213 Se Cooper & Davidsson, Kvinnors internalisering  och anamning, 4.3.9 
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manliga beteendet både medvetet och omedvetet. Det går att ställa sig 

frågande till hur de respondenter vars befattning varit högre kommit att 

besitta dessa positioner om det inte är just för att de anammat ett manligt 

beteende, om än omedvetet.  

6.2.7  Föreställning om glastaket som ett hinder 

Vi frågade respondenterna om de mött något motstånd bland medarbetare 

och mer än hälften av respondenterna angav att de någon gång upplevt 

detta. Vilka medarbetare i organisationen som utgjort motståndet varierade; 

äldre män som hade svårt att betrakta kvinnor som chefer, jämnåriga män 

som uppfattade kvinnor som hot samt kvinnor som har svårt att hantera en 

kvinna som chef. Att kvinnorna skulle utgöra en hotbild för jämnåriga män 

förklaras av en respondent att det anstod på var i ålderscykeln kvinnan 

befinner sig hur hon blir bemött och behandlad. En respondent poängterade 

att kvinnor många gånger sätter upp motståndet i sina huvud och menande 

på att det så kallade glastaket ofta finns inom kvinnorna själva. 

 

Vi finner en tydlig koppling mellan det nämnda motståndet i praktiken och 

Alvesson och Billings resonemang kring begreppet glastaket, innebärande 

att något i organisationen försvårar kvinnors möjligheter att nå 

toppositionerna214. Arhén & Zaar hävdar att samhället är ovant vid 

kvinnliga chefer och anser i likhet med respondenten ovan, att därav skapas 

det en rädsla bland manliga chefer som känner ett hot från kvinnor på väg 

uppåt i organisationen.215  

 

                                           
214 Se Alvesson & Billing, Glastaket, 4.3.7 
215 Se Arhén & Zaar, Kvinnors internalisering och anamning av det manliga, 4.3.9 
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Att äldre män har svårigheter att se kvinnor som chefer kan förklaras med 

Alvesson och Billings argumentation om att organisationspyramiden är 

byggd av män för män216, innebärande att de innehar en social konstruktion 

om att chefspositioner ska besittas av män och inte kvinnor. I likhet med en 

respondentens åsikt, att motståndet likväl kan existera inom kvinnorna 

själva, resonerar Ahltorp och Franke att kvinnornas egen osäkerhet av att 

anta utmaningen och att inta en högre befattning kan i själva verket utgöra 

själva glastaket.217 Däremot är detta resonemang inte förenligt med Wahls 

et al ståndpunkt innebärande att glastaket är ett organisatoriskt hinder och 

inte ett individuellt hinder som grundar sig på personliga brister i 

kompetens eller egenskaper218.  

 

Det går att tolka resultatet av frågan såsom att respondenterna upplevt ett 

motstånd vilket försvårar deras arbetssituation och karriär. Det går att 

vidare spekulera i huruvida dagens samhälle fortfarande tampas med bilden 

av kvinnor på chefspositioner och att det kommer att ta tid innan 

fullständig jämställdhet råder inom näringslivet då den sociala 

konstruktionen inte på långa vägar förändrats.  

6.3 Familjenivå 

6.3.1 Relationen till mannen 

Majoriteten av våra respondenter har i snitt en högre lön än sin partner och 

alla våra respondenter har en chefstitel medan endast sex av deras partners 

besitter en likvärdig position. När vi ser till utbildning har männen en högre 

                                           
216 Se Alvesson & Billing, Glastaket, 4.3.7 
217 Se Ahltorp & Franke, Glastaket, 4.3.7 
218 Se Wahl et al, Glastaket, 4.3.7 
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sådan. Ingen av våra respondenter har dock känt sig hindrade av sina män i 

karriären. Anderssons studie visar att majoriteten av kvinnorna är 

jämställda sina män och faller därför under livsformen ”den dubbla 

karriären”219. I vår studie granskar vi vår empiri utan att kunna anpassa vår 

majoritetsgrupp till de livsformer som presenteras. Wahls studie om 

civilekonomer och civilingenjörers karriärutveckling220 visade dock att 

kvinnorna var underordnade männen varför hennes studieresultat kunde 

anpassas till de grupper Andersson visar. Att kvinnan känt sig hindrad av 

sin man är också ett resultat från Anderssons studie, vilken inte heller på 

denna punkt sammanfaller med vår.  

 

Vad vi kan tyda är därför indikationer på att respondenterna har en 

befattning vilken är högre än mannens. Vad vi vill tillföra denna teori är 

alltså en föreställning som allt mindre intresserar sig för den klassiska 

karriären utan tar en alltmer jämställd riktning. Med detta i grunden vill vi 

därför se en karriärlivsform där även kvinnan kan ha en position vilken 

anses överordnad mannens. Vi vill benämna denna grupp Nytida 

karriärlivsform, vilken inte är stor idag men förhoppningsvis ska bli lika 

stor som den klassiska i framtiden.  

 

Vi vill illustrera denna tankegång med nedanstående figur, vilken tar sin 

utgångspunkt i Anderssons termer i hans studie221. Mittencirkeln visar hur 

ett förhållande har en blandad eller dubbel karriärlivsform. Den vänstra 

triangeln visar den klassiska karriärlivsformen, där endast mannen gör 

karriär. Den Nytida karriärlivsformen (vilken vi ser tendenser till) 

                                           
219 Se Andersson, Kvinnans relation till mannen, 4.4.1 
220 Se Wahl, Kvinnans relation till mannen, 4.4.1 
221 Se Andersson, Kvinnors relation till sin man, 4.4.1 
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representeras av den högra triangeln, som idag inte är lika stor som den 

vänstra. Trenden vi tyder är alltså på att de båda trianglarna får samma 

storlek. 

 

Figur 7 Trenden inom karriärutveckling 

6.3.2 Geografiska hinder 

Inte heller vad gäller de geografiska aspekterna anser respondenterna att 

deras män hindrat dem. Vi har enbart stött på geografiska hinder där 

respondenterna inte ville flytta för att påverka sina barns skolgång negativt, 

varför vår studies resultat inte samanfaller med Anderssons studie222. Detta 

kan ses som en bidragande faktor till att tendensen mot en Nytida 

karriärlivsform ökar. Det vill säga att föreställningarna om hindren mot en 

kvinnas karriär inom det geografiska området kan vi inte heller styrka med 

hjälp av vår empiri.  

                                           
222 Se Andersson, Geografiska Hinder, 4.4.3 

Klassisk  

karriär 

Blandad och  

Dubbel karriär 

Nytida  

karriär 



Analys 

 

112 

6.3.3 Kvinnor och barn  

Medelåldern för när respondenterna med barn fått sin första chefsposition 

var 37 år. De kvinnor som inte har barn hade i samtliga fall utom ett blivit 

chef när de var 8 -11 år yngre än snittet för respondenterna med barn. Ingen 

av kvinnorna hävdar dock att deras barn på något sätt varit ett hinder för 

dem i sin karriär. En av våra respondenter valde att vara hemma med 

barnen, då hennes man inte ville ha barnen på dagis eller själv vara hemma 

med dem. Av våra respondenter anger mer än hälften att de fortfarande 

känner att de har huvudansvaret för hemmet trots att samtliga kvinnor 

känner att de praktiskt inte gör mer i hemmet än sina män. Mindre än 

hälften nämner trots detta att de på jobbet ofta har tankar om hemmet och 

vice versa, men endast ett fåtal använder sig av termen stressade kvinnor i 

detta sammanhang. De nämner att deras man också tagit ett stort ansvar för 

barnen även då de inte varit pappalediga.  

 

Studier som gjorts visar att kvinnan ofta får en förskjutning i karriären när 

hon är den i förhållandet som är hemma med barnen223. Detta kan även vi 

tyda (även om ingen av våra respondenter uppgett att deras barn skulle ha 

hindrat dem på ett sådant sätt) eftersom respondenterna med barn har blivit 

chef vid en högre ålder än de utan barn. Vår studie visar i enlighet med 

föregående studier224 att det är kvinnorna som varit hemma med barnen i 

störst utsträckning. Ändå är det, enligt Andersson, männen som i större 

utsträckning än kvinnorna ansett barnen vara ett hinder. Att kvinnan känner 

att hon har huvudansvaret i hemmet trots att hon har föreställningen om att 

mannen gör lika mycket beror enligt Arhén på att kvinnor har ett 

                                           
223 Se Andersson, SOU 1997:135, Kvinnor och barn, 4.4.4 
224 Se Andersson, Kvinnor och barn, 4.4.4 
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helhetstänkande225. Greenhaus och Beutell beskriver hur detta 

helhetstänkande blir ansträngande och tidsmässigt stressande av 

dubbelrollen, både som huvudansvarig för hemmet och hennes roll på 

arbetsplatsen226. De menar med sitt rollperspektiv att kvinnan kan behöva 

träda in i olika roller på arbetsplatsen och i hemmet vilket skulle vara 

påfrestande. Denna dubbelroll är något som Rundquist och Conradson 

tolkat som att kvinnan har svårt att överge då hon i samtal ofta betonar sin 

dubbla identitet både som karriärkvinna och mor.227 Denna föreställning 

om att dubbelrollen skulle vara ett problem kan vi inte tyda att 

respondenterna föreställer sig som ett hinder. De talar inte i någon större 

utsträckning om att tankarna skulle leda till stress även om de ofta tar med 

sig hemmet till jobbet och tvärtom. Ett fenomen som de inte anser sig finna 

hos männen. 

 

Då kvinnor, både våra respondenter och de studier vi tagit del av, är hemma 

med barnen i en större utsträckning än männen och ändå anser att barnen 

inte är ett hinder ser vi att en förklaring kan vara traditionella sociala 

konstruktioner. Kvinnorna ser fortfarande barn och hem som sitt 

huvudansvar medan männen fortfarande ser sig göra något ovanligt när de 

arbetar i hemmet eller tar hand om barnen, i enlighet med den traditionellt 

sociala konstruktionen, som därför förstärker deras intryck av dessa 

aktiviteter. Den sociala konstruktionen i detta fall kan även vara en 

förklaring till att den kvinna vilken ansåg sig ha valt att vara hemma med 

barnen, då hennes man inte velat vara hemma eller lämna barnen på dagis, 

egentligen accepterade det på grund av hur det av tradition ser ut i 

                                           
225 Se Arhén , Kvinnor och barn, 4.4.4 
226 Se Greenhaus & Beutell , Kvinnor och barn, 4.4.4 
227 Se Conradson &Rundquist, Kvinnor och barn, 4.4.4 
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samhället. I detta avseende kan alltså mannen ses som ett indirekt hinder då 

han inte är hemma med barnen i samma utsträckning som kvinnan. I viss 

utsträckning kan vi tyda att en kvinna fortfarande har föreställningen att 

hon är huvudansvarig för hemmet och att strukturen påverkar henne och 

hinner före hennes eget sätt att tänka. Hon kan alltså inte koppla loss 

tankarna om det invanda mönstret att hon behövs i hemmet, trots att barnen 

är på dagis och att hennes plats idag är lika självklar på arbetsplatsen som i 

hemmet. 

6.3.4 Kvinnan och hushållet 

Majoriteten av kvinnorna i vår undersökning har föreställningen att de är 

jämställda sina män vad gäller hushållsarbetet där de övriga, utom i ett av 

fallen, anser att det händer att mannen tar ett större ansvar. En kvinna 

hävdar att hon på grund av att hennes man tog ett större ansvar blivit 

ifrågasatt i karriären av hennes kvinnliga vänskapskrets, vilka haft negativa 

synpunkter angående detta och känt medlidande för hennes man. Mindre än 

hälften av kvinnorna hävdar att de skulle ha velat ha hemhjälp, men hade 

föreställningen om att det inte var vanligt förekommande under deras tid 

för barnafödande, varför de inte haft detta.  

 
Vad gäller fördelningen av hushållsarbetet stämmer vår undersökning inte 

in på vad de tidigare studierna visat, att kvinnan tar det största ansvaret 228. 

I enlighet med Conradson och Rundquist anser våra respondenter att vem 

som tar större ansvar hemma snarare är ett tidsproblem än ett 

jämställdhetsproblem229 i takt med dubbelarbetandet. Det vill säga att när 

båda parter i ett förhållande gör karriär blir den totala tiden för 

                                           
228 Se Andersson, SOU 1997:135 Kvinna och hushållet 4.4.5, Se Muhonen, Partners arbetstid 4.4.2, Se 

Blom, Partners arbetstid 4.4.2 
229 Se Conradson & Rundquist, Kvinna och hushållet, 4.4.5 
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hushållssysslor mindre. Vidare har vi tagit del av studier som påvisar att en 

kvinna känt sig utfryst av sina vänner då hon avancerar, men inte att de 

även tagit mannens parti för att han får ansvara för hemmet då hon gör 

karriär.  

 

Vi vill med detta än en gång påvisa den Nytida karriärlivsformen som ger 

indikationer av att vara på frammarsch. Vad gäller hushållsarbete skulle 

våra respondenter i den tidigare illustrerade figur 7 fördela sig (i respektive 

triangel) enligt 8 och 33 procent vad gäller den Nytida karriärlivsformen. I 

mittencirkeln skulle 58 procent infinna sig. När båda parter i ett förhållande 

gör karriär gör kvinnan alltså det i större utsträckning, enligt vår tolkning. 

Med detta tankesätt menar vi att den som arbetar mer lägger ner mindre tid 

på hushållsarbetet, vilket är ett logiskt mönster om en kvinnas tid för 

hushållet minskar då hon har en högre position. Vi tolkar följaktligen detta 

som en indikation på att föreställningarna om hushållet som ett hinder inte 

längre är lika självklara. Den kvinna som stött på motstånd i sin kvinnliga 

vänskapskrets visar dock på att en utveckling mot den eventuella Nytida 

karriärlivsformen kan stöta på motstånd då vår tolkning är att de 

traditionella sociala mönstren rubbas. 

6.4 Individnivå 

6.4.1 Familjen under uppväxten 

Majoriteten av våra respondenter har föreställningen om att deras föräldrar 

agerat pådrivande för att döttrarna skulle ta ansvar för sin karriär. Ingen gör 

dock anspråk på att det är en av föräldrarna som varit en större 

påverkansfaktor för detta. Två av våra respondenter anser att de har växt 

upp i en mer manlig miljö. 
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I Arhéns påstående ”De skulle aldrig ha kommit så långt utan den 

villkorslösa kärlek deras mor givit dem”, kan vi utifrån våra respondenter 

inte tyda att deras far inte skulle kunna ha givit dem samma kärlek. 

Föreställningen om att flickor skulle ta efter ett mer manligt beteende då de 

umgås mycket med fadern230 är inte något vi kan tyda bland våra 

respondenter mer än att de två respondenter som under uppväxten umgåtts 

mer i en manlig miljö idag anser sig ha lättare för att anpassa sig till den 

mansdominerade organisationen.  

6.4.2 Hinder i språket 

Mer än hälften av våra respondenter har föreställningen om att kvinnor och 

män talar olika språk och att de i detta sammanhang behöver anpassa sig 

till männens sätt att kommunicera. De anser vidare att kvinnan är bättre på 

att anpassa sig än mannen och att detta inte utgjort ett större problem för 

dem. 

 
Studier vi har tagit del av visar att kvinnor lyssnar mer och är duktigare än 

män på att kommunicera231, emedan män anser att kvinnor talar 

komplicerat232. I Wahls studie har kvinnor uppgett att de känner att det är 

ett måste att anpassa sig som kvinna då hon utgör en minoritet233, vilket 

sammanfaller med våra respondenters svar. Det finns även biologiska 

spekulationer om hur kvinnan genetiskt skulle ha lättare för att 

kommunicera, varför hon har lättare att anpassa sig till olika 

kommunikativa sätt234. 

                                           
230 Se Muhonen, Familjen under uppväxten, 4.5.1 
231 Se Börjeson , Så är vi olika av naturen, 4.5.2  
232 Se Wahl, Språket –en del av företagskulturen, 4.3.6 
233 Se Wahl, Se Språket –en del av företagskulturen, 4.3.6 
234 Se Neuman, Så är vi olika av naturen, 4.5.2 
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Vi kan inte uttala oss om huruvida det kvinnliga könet skulle ha lättare för 

att kommunicera på grund av genetiska faktorer. Sammanfattningsvis ser vi 

dock inte att föreställningar som gäller språket påverkar kvinnan i sådan 

utsträckning att det kan vara ett hinder av betydelse. 

6.4.3 Utbildning och kompetens 

Majoriteten av våra respondenter har högskoleutbildning och de som inte 

har avlagt en akademisk examen har föreställningen om att detta är ett 

hinder för att avancera. Detta speciellt till andra företag, eftersom det inte 

finns formella bevis på deras kompetens. Av respondenterna är endast tre 

utbildade inom tekniska ämnen och resterande inom huvudsakligen 

ekonomi, humaniora och undervisning. En av våra respondenter menar att 

det inte finns några kvinnor som söker tjänsterna på deras teknikföretag då 

de inte har den rätta utbildningen. Hon försöker därför i ett projekt att 

intressera tjejer redan på högstadiet för teknikrelaterade utbildningar. 

 

Flickor har redan i yngre ålder svårare för teknikrelaterade ämnen235 och 

väljer därför andra inriktningar i de fria gymnasievalen enligt SCB:s 

redovisade siffror från 1998/1999236.  

 

Då kvinnor helt enkelt inte tenderar att besitta det teknikintresse som män 

gör ser vi att föreställningarna som finns kring övriga hinder torde vara 

relativt företagsberoende då vissa teknikrelaterade företag inte intresserar 

kvinnor i samma utsträckning som hos männen. Föreställningen om hinder 

handlar därför också om individens intresse. 

                                           
235 Se Arrhenius, Utbildning och kompetens, 4.5.3 
236 Se SCB, Utbildning och kompetens, 4.5.3 
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6.4.4 Så jobbar vi olika i grupp  

Tre av våra respondenter har föreställningen om att män har ett hierarkiskt 

tänkande. De som instämmer i detta påstående menar att de i möte med 

männen behövt veta vem respondenten var och vilken utbildning hon hade 

för att därefter kunna placera henne på rätt plats i den hierarkiska 

ordningen. De föreställningar som nämns som en stor olikhet då kvinnor 

och män arbetar i grupp uppkommer ofta i samband med beslutsprocessen. 

 

I ett av fallen har en respondent valt att dra sig undan från den manliga 

gruppen på grund av deras konkurrensbehov vid möten där hon ansåg att de 

hela tiden försökte överrösta varandra i gruppen och det blev svårt att följa 

mötet. Två respondenter nämner i detta sammanhang hur män kan ta sig 

fram emedan kvinnor har en mer känslig sida och är mer 

relationsorienterade. En respondent nämner att hon låtit en vän gå före, 

utan att prova sina egna chanser till en tjänst hon själv var intresserad av. 

 

Att kvinnor är mer relationsorienterade sammanfaller i enlighet med 

tidigare gjorda studier237. Enligt Ahltorp och Franke238 lägger kvinnor ner 

mycket tid på att lära känna varandra, har svårare att skilja på sak och 

person och vill komma överens i större utsträckning än männen. 

                                           
237 Se Ahltorp & Franke, Så jobbar vi olika i grupp, 4.5.4 
238 Se Ahltorp & Franke, Så jobbar vi olika i grupp, 4.5.4 
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Våra respondenters föreställningar tyder på att kvinnor har svårt att skilja 

på sak och person varför de är måna om att komma överens, men 

föreställningen om att de behöver lära känna sin gruppmedlem tenderar 

även att gälla männen. Männen vill känna till vem de arbetar med, enligt 

våra respondenter, men enbart för att kunna placera in dem i hierarkin. Det 

vill säga på grund av det hierarkiska tänkande som mannen i tidigare 

studier visat sig ha239. 

 

Tidigare studier visar att män fattar ett beslut genom att personen högst i 

hierarkin gör ett uttalande varpå de övriga bekräftar emedan kvinnor vill 

diskutera och ta ett beslut först när det mest rationella beslutet syns klart240. 

Våra respondenter verifierar i viss utsträckning denna teori då de känner att 

de inte har något att tillägga efter ett sådant uttalande som en man gör i en 

mansdominerad grupp.  

 

Detta kan innebära att kvinnan talar mindre på ett möte, som en av våra 

respondenter angett, då mötena i många fall fortfarande styrs på ett 

hierarkiskt sätt och i vissa sammanhang innebär det att de inte kan ta sig in 

i organisationen om de inte anammar det manliga beteendet. 

6.4.5 Självförtroende 

Majoriteten av våra respondenter hade föreställningen om att kvinnan hade 

ett sämre självförtroende än mannen. Hälften av våra respondenter har en 

föreställning om att kvinnor vill kunna mycket redan innan de påbörjar ett 

nytt jobb, för att vara säkra på att de klarar av det. De anser dock att män 

gärna tackar ja till ett jobb, även om de inte alls är kompetenta för det. De 

                                           
239 Se Arhén & Zaar, Så jobbar vi olika i grupp, 4.5.4 
240 Se Arhén, Så jobbar vi olika i grupp, 4.5.4 
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har en föreställning om att män resonerar mer självsäkert. En av våra 

respondenter har själv försökt rekrytera kvinnor, men fått ett nej till svar då 

de inte anser sig våga ta ett sådant steg, från ansvar i hemmet eller på grund 

av att lämna tjejgänget bakom sig. 

 

En respondent hade föreställningen om att självförtroende kunde relateras 

till ålder. Hon ansåg att äldre kvinnor ofta varit hemmafruar innan de börjat 

arbeta, inte fått utbildning och därför inte känt sig självklara i en 

mansdominerad organisation. Flera av våra äldre respondenter delade med 

sig av sina historiska erfarenheter där de beskrev hur kvinnor idag beter sig 

mer självsäkert då de har en mer självklar plats i organisationen. Våra 

respondenter anser dock inte att de själva har ett sämre självförtroende. 

Majoriteten anser även att vårt självförtroende i stor utsträckning beror på 

hur vår uppväxttid varit. 

 

Tidigare gjorda studier visar att en kvinnas sämre självförtroende kan leda 

till att hon hindrar sig själv i karriären241. Arhén och Zaar hävdar att 

kvinnor behöver ett annat stöd än män för att stå emot och inte göra som 

andra, att tro på sig själva och få behovet av att bli omtyckt och accepterad 

uppfyllt.242 Våra respondenter är av föreställningen att kvinnor har sämre 

självförtroende varför de verifierar den tidigare nämnda studien. 

 

Då ingen av våra respondenter anser sig ha ett sämre självförtroende än 

männen, men ändå anser att kvinnor generellt har ett sämre självförtroende, 

spekulerar vi i vad de grundar sin föreställning på. Hindret i detta 

sammanhang kan tolkas som att det är den traditionella föreställningen i sig 

                                           
241 Se Cooper & Davidsson, Självförtroende, 4.5.5 
242 Se Arhén & Zaar, Självförtroende, 4.5.5 
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som hindrar kvinnan och påverkar hennes föreställning mer än hennes 

personliga situation. 

 

Vår tolkning är, efter att ha tagit del av respondenternas åsikter angående 

högre befattning (främst de som både vill och kan stiga i graderna), att de 

inte alltid agerar på ett självsäkert sätt, trots att de anger att de har ett starkt 

självförtroende. Då dessa vill avancera agerar de ändå inte riktigt för att så 

ska ske. Exempelvis rekommenderar de en vän eller vill gå en utbildning 

trots att chefen inte anser det behövligt. En respondent väntar även på att 

företaget ska få råd att anställa en person, trots att hennes avancemang 

eventuellt skulle behövas innan detta kunde ske. 
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7 Slutsatser 

Vi kommer i detta kapitel presentera de slutsatser vi kan göra utifrån vår 

analys och studie. Vi ämnar presentera de främsta föreställningarna, vilka 

vår studie resulterat i samt till vilken nivå de huvudsakliga 

föreställningarna kan återknytas och därmed eventuella förändringar hos 

dessa. 

 

Vad gäller föreställningarna på samhällsnivå kan vi tyda indikationer som 

pekar på att det finns en önskan om att vidta åtgärder för att göra till 

exempel föräldraförsäkringen mer ”jämställd”. Ändock kan vi se att 

kvinnorna vill vara hemma med sina barn då de är små oavsett om det finns 

jämlika ekonomiska incitament eller ej. En annan slutsats som vi kan dra 

från vår studie är att dagens konstruktion av företag, medverkar till att 

kvinnliga chefer måste marknadsföra sig själva mer för att förändra den 

sociala konstruktionen av mest lämpade kandidater till att även gälla 

kvinnor.  

 

Vi kan se en tendens till att själva debatten kring föreställningar om hinder 

omedvetet påverkat respondenterna, vilket kan ha präglat deras inställning 

till ämnet. Frågan är om föreställningar om hinder i själva verket utgör ett 

hinder för kvinnor då de ständigt berörs av debatten.  

 

Vi tolkar att det fortfarande är kvinnorna som måste anpassa sig till de 

värderingar som råder i företagen. En annan tolkning kan vara att kvinnor 

omedvetet anpassar sig till den rådande kulturen för att bevisa sin 

kompetens samtidigt som kvinnor anammar det manliga beteendet både 
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medvetet och omedvetet. Det går att spekulera i huruvida respondenter i 

högre befattning skulle ha kommit att besitta dessa positioner om det inte 

varit just för att de anammat ett manligt beteende, om än omedvetet. 

Kvinnans relationsorienterade beteende kan i viss utsträckning dock göra 

det svårare att agera i organisationen i förhållande till mannen när det är 

uppbyggt i en mansdominerad organisation. 

 

Vi ser en trend där kvinnor i allt högre utsträckning intar chefsroller, vilka 

vi i vår analys omnämner som den Nytida karriärlivsformen. Vi ser dock att 

olika föreställningar omnämnda i teorierna fortfarande hämmas denna 

utveckling. De sociala konstruktionerna utgör en stor del av föreställningar 

om hinder för kvinnor. Vi anser att respondenterna i vissa fall anser att de 

har gjort medvetna val, men att de i själva verket följt det traditionella 

mönstret. Många föreställningar om hinder är sådana som kvinnan själv 

kan kontrollera, det vill säga om hon vill skaffa barn eller inte.  

 

De aktuella föreställningarna om hinder på familjenivå tenderar till stor del 

bestå av de traditionella sociala konstruktionerna. Dessa bidrar till de 

föreställningar om hinder som föreligger för kvinnan. Exempelvis att det är 

vanligast att kvinnan är hemma med barnen. Vi har i vår analys kommit 

fram till att föreställningarna visar på en trend mot den grupp vilken vi 

kallar den Nytida karriärlivsformen, då förhållandena blir mer och mer 

jämställda både i hushållet och i arbetslivet. Föreställningen om att det är 

hem och barn som hindrar kvinnan är inte längre lika starka, vilket tidigare 

studier av bland annat Andersson har visat. Istället kan vi se indikationer på 

att föreställningarna idag snarare kopplas till individnivå. Detta har Arhén 

föreslagit genom sina studier där hon menar att den enda anledningen att 

fler kvinnor inte nått toppchefpositioner beror på dem själva. Kvinnor har 
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fortfarande föreställningen om att kvinnor har sämre självförtroende 

relativt männen, vilket i enlighet med Muhonens studier till stor del bero på 

uppväxttiden. Vi anser vidare att individnivån är den nivå som innefattar de 

föreställningar, vilka kommer att bestå längst. Detta då det är i huvudet på 

individen som föreställningarna måste ändras för att en förändring i 

samhället ska vara möjlig. 

 

Vi ser en tendens till att de traditionella föreställningarna vad gäller en 

kvinnas invanda mönster om att konstant anta huvudansvaret för hem och 

barn, till viss del minskar, då de använder sig av hjälptjänster i hemmet.  

 

Vi ser en brist i teorierna på området utbildning, där det talas om att fler 

kvinnor än män tar högskoleexamen. Kvinnor tar dock sällan examen på 

tekniska utbildningar, vilket också speglas i teknikrelaterade 

organisationer.  

 

På familj och individnivå ser vi inte lika omfattande föreställningar om 

hinder som på organisationsnivån. Då föreställningarna här leder oss mot 

den Nytida karriärlivsformen vilken ger indikationer på att kvinna gör 

karriär i lika stor utsträckning som mannen varför hon tenderar att inte 

lägga ner fler timmar än mannen på barn och hem. Föreställningarna om att 

mannen utgör ett hinder för kvinnan tenderar främst att relatera till 

organisationsnivå. Detta då mannen har byggt upp en manlig kultur och ett 

sätt att arbeta som passar en man. Vi ser en tendens till att kvinnan här 

anpassar sig i stor utsträckning till mannens sätt att jobba. I enlighet med 

Blom243 ser vi en möjlighet till förändring av företagskulturen då fler 

                                           
243 Se Blom, Organisationens struktur och uppbyggnad 4.3.2  
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kvinnor träder in i organisationen. Våra äldre respondenter uppger att de 

ser en skillnad mellan deras yngre och äldre medarbetare vad gäller 

exempelvis självförtroendet, där de yngre har ett starkare sådant. Detta kan 

tyda på att, som Blom också hävdar, att dessa äldre kvinnor varit orsaken 

till att fler kvinnor rekryterats in i företagen. 

 

Hinder kopplade till samhällsnivån utgörs huvudsakligen av de 

föreställningar som förändras i takt med att traditioner ändras. Dessa 

föreställningar är de som unga tar del av varför de även är av stor 

betydelse. Exempelvis då en tonåring väljer studieinriktning som troligtvis 

kommer att påverka vilken typ av organisation denne kommer att verka i 

framtiden. 

 

Vår slutsats är därför att det är på organisationsnivå de huvudsakliga 

föreställningarna om hinder existerar. 
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8 Rekommendationer 

I detta kapitel vill vi dela med oss av våra rekommendationer för vidare 

studier inom detta ämne.  

 

Eftersom vår uppsats delvis utgjort en pilotstudie anser vi att vi lagt en 

grund till den kommande huvudsakliga studien. Denna studie kommer att 

vara kvantitativ och även inkludera manliga respondenter, vilket är något vi 

rekommenderar. 

 

En rekommendation vi fick innan vi bestämt oss för denna studie, men inte 

själva följde upp, var att jämföra hur kvinnor framställs i olika tidningar. Vi 

fick förslaget att studera hur tidningarna påverkar gemene mans 

föreställningar på olika sätt. Exempel på tidningar som nämndes var 

Amelia, veckorevyn samt tekniktidningar; Teknikens värld, Ny teknik etc. 
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Intervjuguide 

Personliga bakgrundsvariabler:  

Ålder ? 

Chefsbefattning? 

Utbildning? 

Arbetstid (timmar per vecka)? 

Föräldrarnas utbildning och yrkesverksamhet? 

Civilstånd? 

Antal barn och ålder ? 

Inkomst? 

Uppväxt (intressen? Idrott?) 

Makes/sambos yrke och utbildning och inkomst? 

Företagets bakgrundsvariabler:  

Bransch? 

Antalet anställda? 

Omsättning? 

Andelen kvinnliga anställda? 

Antalet kvinnliga mellanchefer/toppchefer, kvinnor i företagsledningen 

eller i styrelsen? 
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Huvudfrågor: 

Vi har delat upp våra huvudfrågor i fyra områden (nivåer) för att lättare 

kunna kartlägga på vilken nivå vi hittar de främsta föreställningarna om 

karriärhinder för kvinnor.  

Samhällsnivå 

Vad tror du är anledningen till att det finns så få kvinnor i ledande 

befattningar?  

 

Ska vi lagstifta för att pressa fram en samhällelig förändring där mannen 

och kvinnan ska vara hemma lika mycket?  

 

Hur anser du att föräldraförsäkringen utgör ett hinder? 

 

Vad anser du om kvotering? Lagstiftning? 

Organisationsnivå 

Kan du som kvinna uppleva att män och kvinnor talar olika språk? På 

vilket sätt? 

 

Blir du tilltalad på ett annorlunda sätt jfr med dina manliga kollegor?  

 

Har du känt ett motstånd från kvinnliga/manliga medarbetare/kollegor? 

 

Har du någonsin känt en större press på dig att vara mer påläst än dina 

manliga kollegor?  

 

Har du någonsin känt dig orättvist behandlad i karriären för att du är 

kvinna? 
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Anser du att det är skillnad på kvinnliga och manliga chefer? 

 

Tror du det är olika förväntningar på kvinnliga/manliga chefer? I sådana 

fall, på vilket sätt?  

 

Hur länge har du varit chef och hur många är du chef för?  

 

Hur fick du den befattningen? Uppmanad att söka, sökte själv 

internt/externt. 

 

Hur trivs du med att vara chef? 

 

Är det svårt att vara chef? Vad är svårast? 

 

Anser man i ditt företag att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till 

högre befattningar? 

 

Viljan att stiga i graderna 

 

Är du intresserad av att stiga i graderna, dvs. att bli chef för en viktigare 

funktion eller för fler människor? Varför/varför inte? 

 

Vill du i så fall försöka det inom detta företag eller på ett annat? Varför, 

varför inte? 

 

Tror du att du skulle få en högre tjänst om du sökte den? Varför/varför 

inte? 
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Familjnivå 

Har du eller har du haft barnflicka/aupair el dyl. till hjälp med barnen? 

 

Har du eller har haft städhjälp eller annan form av hemhjälp? 

 

Har du någon annan form av skyddsnät; släktingar, vänner, grannar, som 

hjälpt dig med hem och barn? Hur ofta? 

 

Om du har barn, har det påverkat din karriär och i sådana fall på vilket sätt? 

Individnivå 

Varför vill du bli chef? Har du prioriterat att göra karriär? 

 

Har kvinnor generellt sett bristande självförtroende? Vad anser du att det 

beror på? 

 

Har du medvetet försökt bygga upp ett nätverk av nyckelpersoner runt 

omkring dig? Har det hjälpt dig i din karriär? Har du haft någon annan 

form av stöd under din karriär? 

 

Marknadsför du dig själv för att göra dig synlig i syfte att få en högre 

befattning? 

 

Upplever du att kvinnor och män arbetar olika i grupp? Ser du att det kan 

vara ett hinder för kvinnorna? 

 

Har du haft svårigheter att släppa tankarna på jobbet i hemmet och 

tvärtom? 
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Sammanfattningsvis 

Om du fick göra om något i din karriär så här långt, vad skulle det vara? 

 

Vilka råd skulle du vilja ge till kvinnor som vill göra karriär? 

 

Finns det idag några påtagliga insatser som skulle underlätta för kvinnor 

som vill göra karriär som du ser det? I samhället, organisationer etcetera?  

 

Vilka anser du vara de största hindren för kvinnor på väg uppåt i karriären 

idag? Områdena; Samhälle, Organisation, Familj och Individ?  


