
 
 

  
        Kvinnor som leder bland män. 
 
 
“Gubbarna, då gick de in och bada bastu där. Då satt de där och förhandlade och började                 
fatta beslut. Den här tjejen kom på dem, nästa gång det var bastu. De gick dit en gång i                   
veckan, då gick hon också dit och satte sig där. Helt näck framför alla gubbar. Det var                 
jättestarkt gjort av henne, det är inte alla som kan göra så. “ 

- Respondent 7 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hurdant kvinnliga civilekonomer samt           
civilingenjörer med ledande befattning roller upplever/upplevt sina karriärmöjligheter i en          
mansdominerad bransch. Vidare skildrar studien om det har skett eventuella förändringar           
över tid samt om det går att utgöra en skillnad mellan civilekonomer samt civilingenjörer.              
Med en kvalitativ forskningsansats och intervju med åtta respondenter i olika åldrar studeras             
hur dessa kvinnor upplevt möjligheterna genom karriärslivet och deras erfarenheter och           
föreställningar kopplas till teorier såsom företagskultur, glastak samt homosocialitet.  
 
Resultatet visar att kvinnors karriärmöjligheter begränsas utav sociokulturella normer som          
utövas av män såväl som kvinnor själva. Vilket också medfört att förändringarna sker i              
långsammare takt än förväntat, att maktstrukturen fortsättningsvis kommer vara i obalans           
mellan könen, tror jämn fördelning på arbetsplatsen och att jargongen hos civilekonomer är             
“manligare” än hos civilingenjörerna.  
 
Nyckelord: Ledarskap, Glastak, Homosocialitet, Heterosocialitet, Företagskultur, Genus,       
Konfirmatoriska strategi. 
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Abstract 
The purpose of this study is to investigate how female economists and civil engineers with               
leading positions experience / experienced their career opportunities in a male-dominated           
industry. Furthermore, the study describes whether any changes have occurred over time and             
whether it is possible to make a difference between economists and engineers. With a              
qualitative research approach and interviews we carry out with eight women of different ages,              
it is studied how these women experienced the opportunities through their career life and              
their experiences and beliefs are linked to theories such as corporate culture, glass ceiling and               
homosociality. 
 
The result shows that women's career opportunities are limited to socio-cultural norms that             
are exercised by men as well as women themselves. Which also indicates that the changes are                
slower than expected. The power structure will continue to be in imbalance between the              
sexes, believe even distribution in the workplace and that the language of economists is              
"more masculine" than the civil engineers. 
 
Keywords: Leadership, Glass ceiling, Homosociality, Heterosociality, Corporate culture,        

Gender, Confirmatory strategy. 
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Förord 

Först och främst vill vi tacka de fantastiska kvinnor som ställt upp som respondenter i denna 
studie. Vi är extatiska över vilken starkt grupp vi slutligen fick ihop. TACK.  

Tack för att ni tog tiden ur era förmodligen fullspäckade scheman, tack för att ni gav oss 
möjligheten att lyssna till era historier. Ni har inspirerat och lärt oss mycket. 

 
Tack till opponent grupperna som givit stöd och feedback under undersökningens utformning. 

 
Ett särskilt starkt tack till vår handledare Emilia Kvarnström som har hanterat och trott på 

oss när vi varit redo att kasta in handduken. 
 

Slutligen vill vi tacka varandra för att vi under de hopplösaste av stunder, alltid hållit god 
ton och varit arga på alla andra förutom varandra.  

SUPERTACK.  
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Inledning  
 

Området för denna studie tog form i att vi sökte runt på nätet efter olika definitioner och citat                  
om ledarskap och fann en citatsamling på företagande.se och tyckte att följande citat gick i               
enlighet med vad vi själva ser som det ultimata ledarskapet.  
 
”En ledare är bäst när folket knappast vet att han existerar. Inte så bra när folket lyder och                  
hyllar honom. Sämre när folket avskyr honom. Men en god ledare, som föga säger när hans                
arbete är utfört och hans målsättningar är uppnådda, kommer folket att säga: ”vi gjorde det               
själva!” “ Av Lao-tis ca 500 f.Kr.  

- Företagande.se (2015)  
 
Ingen av oss reagerade alls till en början. Men det citatet i princip säger är att en god ledare                   
måste vara en man. Detta är en bild som de flesta av oss delar, när vi tänker på en ledare finns                     
det vanligtvis en tendens att föreställa sig en man. (Kanter 1993) 
 
Detta fick oss tänka vidare, vilka möjligheter och villkor finns därute för oss kvinnor och               
framtida karriärister? Vilka är självklara och vilka är dolda än idag? Den här typ av               
uppenbarelse och så många av samma slag inspirerade oss att göra ett djupdyk i              
genusbegreppet och undersöka ur ett kvinnligt perspektiv vilka premisser vi troligtvis           
kommer att ställas inför baserat på vår könstillhörighet i karriären. 

1.1 Bakgrund/Problemformulering  
Det finns många olika uppfattningar om varför, eller varför inte, det skulle vara ett problem               
med kvinnors låga representation i belsutsfattande roller och i så fall vems problemet skulle              
vara (Wahl, 2003). De rådande uppfattningar som anser att frågan är ett icke-problem och              
talar för att kvinnor och män har olika uppgifter i livet och att det därav inte heller är                  
nödvändigt att problematisera. Dock trycker vi på att detta perspektiv främjar           
reproducerandet av gapen i könssystemet, att män och kvinnor gör olika saker, även             
genererar föreställningar om att män och kvinnor bör göra olika saker. Därav läggs tyngden i               
de uppfattningar som menar att den låga representationen kan vara ett problem för             
organisationen då kvinnorna är underutnyttjade som resurs och där deras erfarenhet inte            
tillvaratas. (ibid.)  
 
Det finns också uppfattningar om att det skulle kunna vara ett politiskt och demokratiskt              
problem för samhället. Frågeställningar om ifall ett demokratiskt samhälle kan eller borde            
acceptera att fördelningen är ojämn? Tillika kritiseras organisationsteorin som i allmänhet           
föreligger, då den befäster könsneutralitetens verklighet och gör den starkare (Wahl 2003).            
Att definitionerna av vad ledarskap, makt, arbete och karriär, i huvudsakligen formats av             
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män, skapar konsekvenser i teorierna om hur saker och ting ska se ut och vad som senare                 
anses “normalt”. Vilket innebär att detta även skulle vara ett kunskapsproducerande- och            
vetenskapligt problem. Av det förutsätts att, i frågan om vems problemet är, så är svaret               
kvinnorna. Detta tills största del för att det är nästan enbart kvinnor som uttrycker problemet,               
upplever problemet och därför också nästan utelsutande är dem som försöker återgälda            
problemet. Men det reflekteras sällan över är att bara för att kvinnan ger röst åt               
problematisering, så förutsätter det inte att det även kan vara männens problem eller även              
barnens. (ibid.)  
 
Könsfördelningen som existerar på arbetsmarknaden är orsakade av historiska rötterna över           
vad som anses manligt och kvinnligt, vilket har bidragit till den nuvarande könssegregeringen             
på den svenska arbetsmarknaden (Löfström, 2005). Enligt en rapport från albright (2018) är             
det vanligaste VD-namnet Per och är med hög sannolikhet utbildad till ingenjör eller             
ekonom. Så många som 5 % av alla VDar i undersökningen heter Per, 8, 5 % är kvinnor. Det                   
finns alltså nästan lika många personer som heter Per som det finns totalt kvinnor i VD                
positioner (Albright, 2018). Trots denna skeva fördelning inom näringslivet är fördelningen           
på utbildnings fakulteterna nästintill jämn, rättare sagt 50,3 % kvinnor bland           
civilekonomerna (civilekonomerna 2017). Inom civilingenjörs utbildningar är det 33 %          
kvinnor som tar examen och 67 % män (SCB 18). Civilingenjörer-och civilekonomer utgör             
den grupp som i en stor utsträckning leder till en beslutsfattande positioner inom näringslivet              
(Wahl, 2003).  
 
Dock är det viktigt att påpeka att det finns fler kvinnliga chefer i den offentliga sektorn                
medan manliga chefer traditionellt befinner sig mer på den privata sektorn. Män och kvinnor              
arbetar i större utsträckning inom olika branscher(Bernhardtz, 2012). Enligt SCB definieras           
själva begreppet ”Mansdominerad” som att det är mer än 60 procent män i en grupp (SCB,                
2014). När kvinnor kommer in en mansdominerad organisation så existerar det ett            
mansdominerat normsystem, rättare sagt ett könssystem. Detta könssystem uppstår i samband           
med att kvinnorna i organisationen konkurrerar med männen som befinner sig på samma nivå              
och jobbar med liknande arbetsuppgifter, ju starkare könssystemet är desto snabbare förstärks            
ett könssegregeringsmönster inom organisationen (Wahl, 2003).  

2. Syfte och forskningsfrågor 
 

Det primära syftet med denna studie är att undersöka hur karriärmöjligheterna upplevs bland             
kvinnliga civilekonomer och civilingenjörer, som innehar eller haft ledande positioner i           
branscher och nivåer som domineras av män. Sekundärt ska undersökningen skildra           
eventuella förändringar av dessa upplevelser över tid. Samt undersöka om det går att se              
skillnader mellan yrkesgrupperna. Syftet ämnas att besvaras genom de följande          
frågeställningar; 
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❖ Hur upplever kvinnliga civilekonomer och civilingenjörer sina möjligheter i         
karriärstoppen som domineras av män?  
 

❖ Hur har upplevelserna förändrats över tid och går det att urskilja olikheter mellan             
yrkesgrupperna? 

2.2 Avgränsning  
Denna studie skildrar hur kvinnliga civilekonomer och civilingenjörers karriärmöjligheter sett          
ut över det senaste 35 åren bland de som innehar ledande befattningar i en mansdominerad               
bransch. 

3. Teoretisk Referensram  
  

Inledningsvis i detta kapitel presenteras tidigare forskning inom genus och ledarskap för att             
ge en bakgrund till val av de tre primära teorierna som senare kommer kopplas till analys. 

3.1 Tidigare forskning  

3.1.1 Ledarskap - en subjektiv forskning  
Den tidiga forskningen inom organisationsteorin och ledarskap är ett utmärkt exempel på ett             
ämnesområde som har haft en subjektivitet i forskningen. Det har lyfts en massiv kritik där               
det finns en rådande könsneutralitet som dominerar, som omedvetet resulterar i en            
könsblindhet (Wahl, 2003). Inom forskningen studerades det länge vilka egenskaper en god            
ledare bär utifrån ett flertal faktorer, där det vanligtvis är en man som beskrivs. Det fanns då                 
ett antagande om att det är karaktäristiska drag som en man föds med (Bryman, 1996). Det                
var då ett större fokus på den strukturella nivån och därmed uppstod det ett skifte från den                 
individuella nivån. Där det framkom att kvinnliga ledare som utgör en minoritet blir en              
avvikelse som därmed istället får representera alla kvinnors prestation. (Kanter 1993)  
 
Detta medför att den kvinnliga ledaren blir tvungen att åstadkomma mer än den manliga              
ledaren, samtidigt som det är viktigt att förhålla sig till rådande normer som finns inom               
organisationen för inte hamna utanför för vad som anses vara ett mer traditionellt             
chefsbeteende (Kanter, 1993) Detta kom att förändras under sent 1970-tal och framåt då det              
fanns ett ökat behov samt kritik gentemot den rådande forskningen som inte har inkluderat              
kvinnor i ledande positioner (Alvesson & Billing, 1999). Forskningen fick därmed           
beteckningen “Women in management”. Inom denna forskning studerades ett flertal olika           
faktorer som förklarar det låga antalet kvinnor på högre chefspositioner. Dessutom om det             
fanns skillnader mellan män samt kvinnors ledarstilar (ibid).  
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Forskningen har både försökt påvisa att kvinnor är lika männen när det gäller ledarbeteende              
men det finns även forskare som hävdar att det inte alls behöver vara så. Kvinnor anses leda                 
annorlunda och innehar en starkare social förmåga som i många avseendet kan tyckas vara              
bättre (Powell 1993; Helgesen, 1991). Kvinnorna tolkas därmed utifrån patriarkala samhället           
med ett relativt nedlåtande perspektiv (Wahl, 2003). Det har alltså inte funnits något utrymme              
för de aktuella kvinnornas egna perspektiv. Där det finns rådande föreställningar om att             
kvinnliga civilingenjörer och civilekonomer inte vill avancera inom karriären och får det            
svårare att inta ledarpositioner (ibid.). Forskningen på allt senare år visar dock att det inte               
finns någon skillnad på kvinnors och mäns ledarskap, utan det är praktiskt taget identiskt. Det               
enda som kan komma att skilja sig är att män är mer risktagande än kvinnor (Archer et al,                  
2016).  

3.1.2 Genusforskningens grundläggande begrepp  
I genusforskningen finns det två väsentliga begrepp som är viktiga att särskilja, vilket är              
genus och kön (Josefson, 2005). Genus syftar till en fördelning mellan manligt och kvinnligt.              
Det är en social och kulturell konstruktion som skapar föreställningar om hur en man och               
kvinna ska vara. Det är utifrån detta som samhället struktureras, där det är en              
inlärningsprocess som skapar förutsättningarna för att individer behandlas olika baserat på           
vilken könstillhörighet den enskilde individen har. Däremot handlar kön om det biologiska            
könet som vi föds med, närmare bestämt man och kvinna (ibid.). Utifrån detta går det på ett                 
systematisk tillvägagångssätt diskutera den rådande ojämlikheten mellan män och kvinnor          
utifrån den etablerade sociala konstruktionen, genom de stereotypiska uppfattningarna som          
råder i samhället (Ambjörnsson, 2003).   

3.1.3 Genussystem  
I det svenska genussystemet råder det två grundprinciper bestående av en hierarki samt             
dikotomin (Hirdman, 1988). Dessa principer är något som skapas av samhället där människor             
placeras utefter könstillhörigheten till följd av inlärningsprocesser som individen bär med sig            
från en relativt tidig ålder. Det innebär att det skapas olika föreställningar om män och               
kvinnor. I samhället finns det en hierarki med ett rangordningssystem, med den rådande             
normen att mannen är överst i den hierarkiska strukturen. Detta medför att det är mer troligt                
att mannen väljs framför kvinnan, vilket oftast leder till att det är männen som innehar högre                
positioner i samhällets alla aspekter. Vidare så finns det tankar om att män samt kvinnor bör                
hållas isär vilket är grunden för principen om dikotomin, som följd av detta förväntas män               
samt kvinnor inneha olika yrken (ibid). Det är viktigt att skilja på genussystem och              
könssystem, då genussystemet syftar till att klargöra könsordningen utifrån ett sociokulturellt           
perspektiv och tydliggör den sociala ordningen baserat på könstillhörigheten (Holmberg &           
Lindholm, se Månson, 1995).  
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3.1.4 Det maskulina ledarskapet  
Genom historien har ledarskapsbegreppet konventionellt tolkats och sammankopplats till         
maskulina termer. Detta syftar på att det existerar en “maskulin etik” som personifierat bilden              
av vad en ledare ska vara och hur denne ska bete sig för att frammana ett effektivt ledarskap.                  
Egenskaper såsom ett djärvt förhållningssätt inför problem, analytisk skicklighet och talang           
att snabbt frammana handlingsplaner, förmåga att åsidosätta sina personliga behov för           
intresset av att uppfylla mål. (Kanter, 1993)  
 
Kvinnor är märkbart överträffade i antal av män i formella maktpositioner, myndigheter, i             
hög status och inkomst. Beroende på vart man drar gränsen av vad som betraktas som chef,                
varierar proportionerna (Alvesson & Billing 1994, se Alvesson & Billing, 2000). Givetvis är             
statistiken alltid något osäker och säger förmodligen mer om normer för klassificering än om              
verkligheten, men det är fortfarande klart att det är majoriteten män som sitter på de högsta                
positionerna i praktiskt taget varje land. Denna statistik till följd av inrotade kulturella och              
sociala konstruktioner, ger ledarskap en maskulin “image”. Makt och status förbinds med            
arbete och ledarskapets mening inramas av vissa typer av (manliga) personer som är             
“lämpliga” för dessa positioner och övriga kategorier blir mätta mot den “standarden”. Detta             
kan förhindra att kvinnor, men även män i arbetarklassen och vissa etniska grupper förhindras              
att få dessa positioner ( Collinson & Hearn, 1996 ; Hearn & Parkin 1986/87, se Alvesson &                 
Billing, 2000). Det finns även många kulturer som delar religiösa övertygelser om att kvinnor              
inte bör utöva auktoritet över männen (Reskin & padavic 1999, se Alevesson & Billing,              
2000).  
 
I den västerländska filosofins historia har man karaktäriserat manligt och kvinnligt med            
motsatta drag såsom rationalitet/emotionalitet, objektivitet/subjektivitet, kultur/natur etcetera       
(Keller 1985, se Alvesson & Billing, 2000). Typiska beskrivningar av maskulina           
karaktärsdrag är bland annat “hård, opersonlig, objektiv, explicit, handlingsorienterad,         
rationell, dualistisk, analytisk och linjär. Däremot utförs “manlighet” av både kvinnor och            
män (Hines 1992, se Alvesson & Billing, 2000). Det har förekommit forskning som visar att               
ju mer av dessa manliga egenskaper en kvinna har, desto större är sannolikheten att dessa               
kvinnor förknippas med framgång och innehar kraftfulla positioner inom organisationer          
(Jackson 1993, se Alvesson & Billing, 2000).  

3.1.5 Det feminina ledarskapet  
Det finns en stark trend att markera och motbevisa skillnader mellan könen som förknippas              
med stereotyper (Grant 1988; Helgesen 1990, se Alvesson & Billing, 2000). Nya idéer och              
resonemang kring ledarskap verkar mer eller mindre tagit en riktning som följer intresset för              
kvinnligt ledarskap med målet att öka antalet kvinnor i ledningsgrupper. Detta skapar medel             
som underlättar för kvinnors karriärmöjligheter (Ibid.). Det som är feminint har oftast            
beskrivits i komplementära termer till det som är maskulint (Hines 1992 se Alvesson &              
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Billing, 2000). Den kvinnliga karaktären kännetecknas av egenskaper såsom ömsesidigt          
beroende, samarbetsvillighet, mottaglighet, acceptans, medvetenhet om mönster, helheter och         
sammanhang, känslomässigt, intuition, vård, medkänsla och empati (Marshall 1993; Grant          
1988 se Alvesson & Billing, 2000). Det existerar resonemang kring att kvinnliga chefer             
särskilt kan gynna aspekter såsom kommunikation och samarbete, tillhörighet, makt och           
omsyn. Det hävdas att kvinnor har en annan inställning till makt i jämförelse med män (Grant                
1998; French 1986, se Alvesson & Billing, 2000). Kvinnor anses inte se makt som en form                
av dominans och kontroll till skillnad från män, utan snarare som en kapacitet som kan riktas                
mot hela samhället (Haslebo 1987, se Alvesson & Billing, 2000). 

3.2 Företagskultur  
Kulturbegreppet kan anses som problematisk där det finns en rad olika förklaringar,            
perspektiv samt användningsområden (Ahrne & Hedström, 1999). Vid diskussionen av kultur           
är det viktigt att ha en förståelse för att kön kan ses som en kulturell skapelse och att alla                   
företag har en kultur, där kön spelar en viktig roll för hur företagskulturen kan komma att se                 
ut (Wahl et al, 2000). Moss Kanter (1993) beskriver olika social processer inom en              
organisation, där det finns en kultur med riktlinjer för gemensamma handlingar, värderingar,            
normer, beteenden och umgängen. Denna likhet skapar en sammanhållning inom gruppen           
samtidigt som det skiljer dem från andra.  
  
Detta påvisas genom att den kultur som råder i företaget avspeglar hur olika positioner samt               
avdelningar är könsmärkta, där det finns olika förväntningar utifrån könen beroende på vilket             
yrke men även position som personen innehar. Det skiljer sig mellan företagen hur             
könsmärkningen kan komma att se ut beroende på hur stor makt skillnaden är mellan könen               
men även tillgången till olika resurser. Detta kan dock komma att förändras över tiden              
samtidigt som det kan skilja sig i uppfattningen om vissa yrken som kan komma kopplas till                
männen på en arbetsplats men till kvinnor på en annan. (Wahl et al, 2000)  
  
Kulturperspektivet består av olika föreställningar om kön som förr var svårare att se inom ett               
företag, vilket framkommer betydligt tydligare nu. Dessa föreställningar påverkar hur synen           
på kvinnor i arbetsplatsen ser ut samt möjligheterna att göra karriär främst inom yrken som               
oftast kopplas till män. Ett exempel är att det finns en föreställning om att kvinnor inom                
ingenjörsyrket saknar ett intresse att göra karriär eller arbeta på vissa utvalda positioner.             
Konsekvenserna av denna föreställning blir att kvinnor automatiskt väljs bort i processen            
vilket skapar en ojämlikhet mellan könen där de erbjuds olika möjligheter. (Kvande &             
Rasmussen, se Wahl, 2000) 

3.3 Homosocialitet  
I organisationer som domineras av män anses det existera en manlig homosocialitet, det vill              
säga ett sociologiskt begrepp som syftar till hur män orienterar sig mot andra män (Lindgren,               
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se Wahl, 2018). Grunderna analyserar samförståndet mellan män i organisationskulturer, att           
män föredrar att arbeta med män och därför väljer att erbjuda de tyngre och viktigare               
arbetsrollerna och uppdragen till andra män. Detta samförstånd menar Lindgren (2018) är en             
reproducerande praktik som bygger på tanken om att män har en generell överordning över              
kvinnor. Det skapas en intressegemenskap där männen tillhör en kategori som har ett             
befintligt högre värde, som alla kön förväntas att förhålla sig till. Inom kulturperspektivet har              
fenomenet homosocialitet en betydande roll för vilka möjligheter som kvinnor erbjuds. Där            
det råder en kultur inom företag som utgår ifrån att de män väljer män främst vid                
rekryteringen, blir konsekvensen att kvinnor erbjuds färre möjligheter än män. Samtidigt som            
de utesluts från ledande positioner, vilket bidrar till en underrepresentation av kvinnor. (Ibid)  
 
Det existerar känslomässiga aspekter i homosocialitet som är centrala och skildras som ett             
homosocialt begär och speglar omhändertagandet och lojaliteten männen visar varandra.          
Exempelvis att man inte får sparken vid begådda misstag, utan istället omplaceras till en              
annan position eller att män helt enkelt har lättare att förbise brister hos varandra. Kvinnor               
däremot förväntats att handla heterosocialt på arbetsplatsen (kvinnors orientering mot män),           
därav av är normen att båda könen måste förhålla sig till den manliga homosocialiteten.              
(Lindgren, se Wahl, 2018).  
 
Den kvinnliga heterosocialiteten kopplas till en mer generell underordning, där de måste vara             
mer lättillgänglig för männen och därmed rikta sin uppmärksamhet mot den överordnade            
(Lindgren, se Wahl, 2018). Detta bidrar till att förstärka uppfattningen om vad som är manligt               
och kvinnligt men även att kvinnor tenderar att nedvärdera andra kvinnor på arbetsplatsen             
(ibid.). Det är en strategi i könsmaktssystemet som utvecklas bland kvinnor som gör karriär i               
mansdominerade branscher. En konfirmatorisk strategi där den som är en minoritet (kvinnor)            
försöker bekräfta sina likheter till majoriteten (män). Detta menar Lindgren (2018) görs            
enklast genom att kvinnan exkluderar sig själv från andra kvinnor och framhålla sig själv som               
“udda”. Uppsåtet av detta är att få majoriteten att frikoppla kvinnan ur könsmaktsystemet.             
Denna strategi har formats som ett svar på männens homosocialitet (ibid.), vilket skapar en              
situation som är svår att bryta sig ut ur samtidigt som heterosocialitet reproduceras där              
kvinnan fortsätter vara den som är den underordnade (Christenson, 2000).  

3.4 Glastaket  
Glastak inom organisationer är ett fenomen som i många avseenden påvisar att det finns              
implementerade systematiska hinder för kvinnor som gör det betydligt svårare att avancera            
inom karriären. Det vill säga att det mot toppen existerar ett dolt tak som kvinnor stöter fast                 
vid medan män kan fortsätta avancera uppåt. (Fagerfjäll, 2003) Detta innebär alltså att det              
råder en könsdiskriminering, där kvinnor rentav inte granskas utifrån sina kvalifikationer utan            
möjligheten att avancera grundar sig på kön (Muhonen, 1999). Det finns enligt Fagerfjäll             
(2003) några delförklaringar till detta, manliga attityder är en. Fagerfjäll (2003) syftar på att              
det på VD positionen med hög sannolikhet sitter manliga ingenjörer eller ekonomer med en              
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lång karriär bakom sig av hårt arbete. Det är normen, och den som skiljer sig utmanar ett                 
pålitligt, beprövat framgångsrecept. En annan delförklaring är att kvinnor själva anser att den             
hårda kärnan hos ett bolag, såsom teknik och affärer är ointressant. Den tredje delförklaringar              
rör familjebildandet och det ansvar och eventuell frånvaro från karriären som kvinnor tar i              
samband med detta. (ibid.)  
 
Om det så blir fallet att kvinnan lyckas att avancera inom karriären så är det vanligt att denne                  
utsätts för högre press och måste i det fallet prestera betydligt mer än sina manliga kollegor                
som befinner sig liknande positioner (Wahl, 2003). Dessa kvinnliga chefer måste också            
anpassa sig till de manliga normerna etablerade inom företagskulturen. Kvinnor kan           
emellertid endast göra karriär om de manliga kollegorna uppfattar kvinnan som harmlös och             
att det inte upplevs som att det finns en befintlig konkurrens. Detta framkommer extra tydligt               
främst när anställda inom organisationen ifrågasätter av vilka skäl det finns ett glastak, där              
männen som är i övergripande majoritet upplever samt anser att det råder lika villkor för               
kvinnor samt män inom organisationen. Detta påvisar att det finns systematiska hinder som             
bidrar till den ojämlika fördelningen som mannen har en oförmåga att se, vilket leder till att                
mannen anser ansvaret snarare ligger hos kvinnan. Däremot anser kvinnan att den främsta             
orsaken är att det finns en ovilja hos chefen att lyfta upp kvinnans arbete och erbjuda henne                 
positioner som om oftast går till mannen. (ibid) 
 

3.5 Sammanfattning referensram  
 
I referensramen har tidigare forskning presenteras inom ledarskap och genus för att ge en              
bakgrund till valet av de tre primära teorierna företagskultur, homosocialitet samt glastak. Då             
studiens syfte är att undersöka hur förändringarna samt förutsättningarna har sett ut för             
kvinnliga civilingenjörer och civilekonomer, som är verksamma i mansdominerade         
branscher,  
så ser vi de tre teorierna företagskultur, homosocialitet samt glastak som ett motiverande val              
för det studien syftar till att undersöka. Utifrån teorin företagskultur kommer vi att titta på de                
olika föreställningarna som råder kring kvinnliga civilingenjörer samt civilekonomer, hur          
dessa föreställningar påverkar synen på dessa kvinnor i arbetsplatsen samt möjligheterna att            
göra karriär som en minoritet inom mansdominerade branscher (Kvande & Rasmussen, se            
Wahl, 2000). Inom teorin homosocialitet kommer vi att titta på om kvinnorna upplever att det               
förekommer tendenser på arbetsplatsen där män utövar en lojalitet mot någon som liknar de              
själva, om dessa kvinnor också förväntas förhålla sig till den manliga homosocialiteten och             
om utövandet av en konfirmatorisk strategi tar plats bland dessa kvinnor (Lindgren, se Wahl,              
2018). Glastaket är ett fenomen som skildrar att det finns strukturella barriärer som förhindrar              
möjligheten att avancera inom karriären, här kommer vi att undersöka hur dessa barriärer             
äger rum samt de krav som ställs för kvinnor som lyckas avancera inom karriären (Wahl,               
2003). Teorierna företagskultur, homosocialitet och glastak utgör grunden för denna          
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undersökning. Utifrån dessa tre teorier kommer en intervjuguide att utformas, för att komma             
åt kvinnornas egna upplevelser under sina karriärsliv för att nå en chefsposition i             
mansdominerade branscher. Resultatet av detta kommer att sedan presenteras under empiri,           
kapitel fem. I enlighet med detta kommer dessa sedan att diskuteras samt analyseras mer              
ingående under kapitel sex, där dessa tre teorier därmed kommer att utgöra strukturen för              
denna del.  

4. Metod  
 

Nedan presenteras forskningsmetoderna som använt för att uppnå undersökningens syfte.  

4.1 Tillvägagångssätt  

4.1.1 Intervju 
En enkätliknande intervjuguide konstruerades som första utkast (se bilaga 3). Innan           
intervjuernas genomförande utfördes två pilotintervjuer, dessa genomfördes med två av          
respondenterna. Detta för att se över om det var något som behövdes revideras eller              
förbättras. Dessutom gav det oss möjligheten att förbereda oss inför nästkommande           
intervjutillfällen (Trost, 2010). Utifrån detta framkom det att det var fördelaktigt att få             
materialet utdelat i förhand så att det fanns en möjlighet att reflektera över dessa teman. Dock                
insåg vi under testpiloterna att det var vissa frågor som saknade relevans samt att det blev                
ganska omfattande för respondenten. Vi märkte även att möjligheten för respondenterna att            
prata fritt begränsades med en intervjuguide som påminde om en enkät. Utifrån detta             
reviderades den utskickade intervjuguiden till en sida, den innehöll istället tre huvudsakliga            
teman med ett par mindre frågor med mer utrymme för fritt samtal och reflektion. Vi               
utformade två olika guider för att kunna anpassa intervjun mellan de respondenter som             
fortfarande är operativa mot det som inte längre är (se bilaga 1 och 2). Respondenterna fick ta                 
del utav den nya intervjuguiden, som skickades ut ett par dagar innan intervjun skulle äga               
rum och vi behöll den första intervjuguiden som en mall för att till viss del stödja det öppna                  
samtalet och inte riskera att glömma fråga efter viktig information.  
 
Efter att kontakt med respondenterna etablerades fick respondenterna ett mailutskick där           
studiens syfte presenterades kort med en introduktion till bakgrund och problemformulering.           
Även här skickades information om anonymitet och att intervjuerna skulle ske under            
inspelning. Inför varje intervju kom båda parter överens om en lämplig tid för intervjun.  
 
Alla intervjuer genomfördes över telefon då det fanns en geografisk spridning. Intervjuerna            
genomfördes på en avskild plats för att förhindra eventuella störningar som kan uppkomma             
(Trost, 2010). I ju med att alla intervjuer genomfördes på telefon så blev det möjligt att                
säkerställa att alla intervjuer blir likställda samt att samtalen förblir neutrala utan en påverkan              
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av respondenterna. Intervjuguiden skickades ut ett par dagar innan, detta för att ge             
respondenten att möjligheten att förbereda sig och reflektera över dessa teman. Detta blev då              
en fördel, då respondenterna fick möjligheten att ställa frågor om det rådde en osäkerhet samt               
att det blir lättare att komma åt det undersökta problemet. Däremot var det ingen av               
respondenterna som gjorde en sådan återkoppling. Den reviderade intervjuguiden som          
skickades ut till respondenterna gjorde det möjligt för respondenten att prata öppet kring             
ämnet. På så vis blev det inte likt en enkät utan det blev betydligt lättare att komma åt det                   
verkliga komplexa fenomenet som undersöks. 
 
Samtliga intervjuer påbörjades med att återigen introducera ämnet lite kort för att            
respondenten lättare skulle kunna orientera sig. Respondenten informerades om att intervjun           
spelades in och ett muntligt godkännande utgavs innan intervjun för att sedan kunna             
fullföljas, dessutom framfördes de etiska principerna som vår studie verkställer (Codex,           
2016). Varje intervju var mellan 50 - 75 minuter långa. Där samtalsklimatet var så öppet och                
så vardagligt som möjligt, så att respondenterna kände sig bekväma samt fick möjligheten att              
reflektera fritt.  
 
Då det är två personer som skriver denna forskningsrapport, valde vi att ha endast en person                
som skulle genomföra intervjun. Det kan vara av fördel att vara två då det framkommer en                
större informationsmängd samt förståelse, däremot uppstår det ytterligare komplexitet som          
måste beaktas. Genom att det är en person som intervjuar så blir det inte lika lätt att påverka                  
varandra samtidigt som det inte blir en majorietessynpunkt. Dessutom blir det lättare för             
respondenten om den endast behöver förhålla sig till en person. Därmed fördelas intervjuerna             
jämnt, med fyra personer vardera (Trost, 2010).  

4.1.2 Bearbetning 

Transkribering 
Efter att datan samlats in transkriberades varje intervju precis efter den genomförda intervjun,             
detta för att detaljer samt att kontexten ska framkomma på rätt sätt. För att det ska vara så                  
nära det respondenten har uttryckt vid intervjutillfället. Intervjuerna döptes med anonyma           
koder och sparades på två enheter för att minimera sårbarheten att något skulle gå förlorat.               
Varje intervju transkriberades ordagrant, där graden av exakthet har dragits vid ord som             
saknar ett partiellt värde som inte tillför något till studien inte tas med. Varje intervju som                
transkriberades blev därmed  ungefär 10-14 sidor långt (Czarniawska, 2014).  
 
Sortering & kodning av teman 
Materialet sorterades för att sedan kunna analyseras, då det var semistrukturerade intervjuer            
så rörde sig samtalet fram och tillbaka över de olika teman som undersöktes. Eftersom att det                
är en social situation som är mångfacetterad har det varit av vikt att dela upp materialet                
utefter dess innehåll. Dessa teman utgjordes utav det fenomen samt uttryck som var vanligt              
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förekommande hos respondenterna och värda att uppmärksamma, såsom upplevelser mellan          
kollegor och arbetsgivare respondenterna återberättat (Wästerfors & Rennstam, 2015).  
 
Det är tre teman som förekommer i intervjuguiden var förutbestämda och framtagna för att i               
kronologisk ordning skildra respondenternas liv, från studerande, karriär, personligt och          
eventuella framtidsplaner. I respektive tema har underfrågor ställts som tar stödja i de             
presenterade teorierna. Exempelvis frågor kring de olika arbetsplatserna för att undersöka           
företagskulturer. Hur kvinnan framställer sig själv och sina karriär insatser i anknytning till             
egna mål och uppfattningar men även i relation till både manliga och kvinnliga kollegor, för               
att kunna urskilja eventuella glastak fenomen eller homosociala kulturer. Efter att empirin            
samlats in genomfördes en delvist både induktiv och deduktiv kodning av materialet. Med så              
öppen blick som möjligt identifierades fenomen/teman i som sammantaget kunde urskiljas           
hos alla eller en stor majoritet av respondenterna. Dessa påträffade teman har därefter även              
matchats med kategorier och begrepp som återspeglats i valda teorier. Vi har alltså genom              
upprepad läsning av det insamlade materialet kopplat fenomen och begrepp till teori och inte              
“upptäckt” teori i materialet (Rennstam &Wästerfors, 2015). De tre teman som identifierats;            
förväntningar, utmaningar och förändringar har i sin tur delats upp i underteman för att              
förenkla komplexiteten i begreppen. I första temat, förväntningar uppmärksammas         
respondenternas upplevelser som varit/är vanligt förekommande. Tema två omfattar olika          
utmaningar som kvinnorna bemött i deras karriärsliv. Slutligen har det tredje temat påträffats             
i materialet genom olika begrepp och situationer där kvinnorna försökt åstadkomma           
förändringar genom att bland annat göra motstånd. I det tredje temat föreligger det även ett               
undertema gällande ett medskapande hos dessa kvinnor. Det var möjligt att utläsa uttryck             
som har varit kontradoriska, som framkom under tiden när det bearbetade materialet            
sorterades. I sorteringen samt kodningen har fragment plockats fram som har uppkommit ett             
flertal gånger på ett spontant sätt, som sedan analyserades. Därefter matchades, som ovan             
nämnt, de påträffade teman i enlighet med valda teorier och i diskussion sorterats analogt              
med teorierna (Rennstam & Wästerfors, 2015). 
 
En ytterligare en sortering har utförts som innefattar en analys av tre olika grupper som har                
varit verksamma olika länge, där dessa grupper klassificeras utefter tre olika tidsperioder, för             
att få en inblick i eventuella förändringar över tid. Tillsist avlästes samt analyserades det              
eventuella skillnader mellan yrkesgrupperna civilingenjör samt civilekonomerna, där fanns         
ambitionerna att identifiera samt uppmärksamma hur de talar snarare än vad respondenterna            
talar om, dvs hur formulerar respondenterna sig. Här analyseras några detaljer i ordvalet som              
det tas fasta på som utgör en skillnad mellan dessa två yrkesgrupper, som sedan åstadkommer               
för utformningen av denna del. (Gubriums & Holsteins, 1997, se Wästerfors & Rennstam,             
2015). Det är viktigt att vara så öppen som möjligt redan från den initiala sorteringen för att                 
inte gå miste om något nytt i studien som kan vara av betydelse (Charmaz, 2002, se                
Wästerfors & Rennstam, 2015).  
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4.1.3 Urval 
Denna forskningsstudie syftar till att undersöka kvinnor i ledarroller som är verksamma i             
mansdominerade branscher, är det av vikt att finna personer som har vissa specifika             
erfarenheter. Genom ett strategiskt urval fanns det ett systematiskt element kring           
genomförande av intervjustudien, där undersökningsfrågorna utformas specifikt för den         
urvalsgruppen som har valts ut (Alvehus, 2013). Det går snabbt att få en bild av den utvalda                 
miljön samt det fenomen som ska undersökas, genom att ta del av kvinnornas upplevelse av               
sina karriärsliv. Det finns dock en risk att man missar andra aspekter när man är för                
strategisk, då respondenter som kan ge en annan bild av detta fenomen utesluts. Detta tog vi                
hänsyn till, då det kvinnliga perspektivet valdes med noggrannhet, för att få en betydelsefull              
inblick i hur det ser ut på insidan snarare än att beskriva detta fenomen från ett perspektiv                 
som kommer utifrån. Därför uteslöt vi det manliga perspektivet tillsammans med andra            
yrkesgrupper där kvinnor har en ledarroll men inte verkar inom näringslivet (ibid).  

4.1.4 Urval av respondenter 
Då denna undersökning har studerat grupper som har varit verksamma under varierande            
långvariga skeden har det varit av vikt att se om det har skett en förändring över tid.                 
Grupperna har kategoriserats in utefter tre olika perioder utifrån hur länge de har varit              
operativa. Utifrån detta har det på ett lättare sätt kunnat urskilja hur det är för de som precis                  
har påbörjat sina befattnings roller gentemot de som var verksamma förr för att tydligare              
kunna urskilja förändringar, vidare visar grupp två om det har varit en övergång mellan dessa               
tidsperioder som kan ha  givit upphov till eventuella förändringar.  
 
 

Grupp 1  Har varit operativa det i högst 15 år.  Respondent 1, 5 & 6 

Grupp 2 Har varit operativa i högst 35 år. Respondent 2, 3 & 4 

Grupp 3 Operativa  över 35 år och ej operativa längre.  Respondent 7 & 8 

 
Det är en jämn fördelning av civilingenjörer samt civilekonomer, det är fyra respondenter av              
varje grupp. Detta för att kunna urskilja eventuella skillnader mellan dessa yrkesgrupper. Då             
dessa yrkesgrupper utgör den grupp inom näringslivet som innehar beslutsfattande positioner           
(Wahl 2003, styrkt av Fagerfjäll, 2003) så är de av vikt att ha en jämn fördelning, för att få en                    
rättvis bild av det undersökta fenomenet.  

 
4.2 Metodiska överväganden  
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4.2.1 Kvalitativ metod  
Kvinnan i ledarskapsroller som traditionellt sett har varit manliga är ett undersöknings            
fenomen som är otroligt komplex, för att förstå denna kontext verksamhet krävs det att vi               
fångar upp de tankar samt situationer för att få en bredare förståelse för rådande ideal samt                
normer. I denna undersökning har vi därför valt att göra en kvalitativ undersökning som              
består av en relativt mer naturalistisk syn på omvärlden. Forskaren får i en kvalitativ              
undersökning en djupare förståelse för respondenternas verklighet utifrån en uppsättning          
praktiker som gör denna värld mer synlig (Denzin och Lincoln, 2005, se Alvesson &              
Sköldberg. 2017). Vi har därför valt att använda oss av naturalistiska semistrukturerade            
intervjuer. Det finns således ett utrymme för att reflektera fritt kring ämnet och åskådliggöra              
med exempel, för att fånga upp de tankar och situationer som dessa kvinnor upplevt under sin                
karriär samt att få kontexten till dessa tankar. I dessa semistrukturerade intervjuer utgås det              
från en intervjuguide bestående av ungefär tre huvudteman med ett par underfrågor, där             
respondenterna får en möjlighet att prata fritt kring frågorna (Trost, 2010; Alvesson &             
Sköldberg, 2017). Respondenterna styr samtalets utveckling där det finns en möjlighet att            
påverka. Detta medför att det på så vis liknar mer ett samtal med öppna frågor, som anpassas                 
till intervjusituationen och respondenten. Frågorna kan därmed vidareutvecklas för att          
tydliggöra det som eftersöks (Ryen, 2004). Utifrån detta ska vi sedan försöka förstå detta              
fenomen genom att tolka samt förstå innebörden av det respondenterna förmedlar. Detta för             
att få en djupare förståelse för den rådande kontexten där denna intervju tar plats (Denzin och                
Lincoln, 2005, se Alvesson & Sköldberg. 2017).  

4.2 Forskningsstrategier  

4.2.1 Tvärsnittsstudie  
I denna undersökning har alla intervjuer genomförts vid ett tillfälle. Det har således inte varit               
några uppföljningar efter det första intervjutillfället. Följaktligen för att få rätt bild av den              
undersökta urvalsgruppen har vi valt att använda tvärsnittsstudie. På så vis är det möjligt att               
urskilja samband mellan ett flertal olika faktorer som mäts genom intervjuerna (Andersson,            
2006). Det tydliggör därtill detta komplexa fenomen på ett mer beskrivande samt berättande             
tillvägagångssätt genom att upprätthålla verkliga företeelser med så lite egna tolkningar som            
möjligt. Den datan som samlas in här ska här ska kunna företräda hela urvalsgruppen med en                
korrekt helhetssyn. Det går att utföra ett flertal intervjuer samtidigt, däremot kan det dock bli               
en svårighet att urskilja förändringar över tid (Yin, 2012). Då denna undersökningen            
särskiljer eventuella förändringar över tid har respondenter valts med hänsyn till detta.            
Respondenterna har varit verksamma i arbetslivet under olika perioder, detta för att få en              
rättvis bild över förändringen över en längre tidsperiod och finna eventuella orsakssamband            
utifrån ett flertal faktorer.   
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4.3 Studiens tillförlitlighet  
Inom forskningen benämns begreppen validitet och reliabilitet. Den genomförda         
undersökningsmetoden måste inneha rätt mätinstrumentet som skall vara både lämpligt samt           
användbar, det krävs dock att den måste vara reliabel och valid annars saknar             
forskningsresultaten något vetenskapligt värde (Ejvegård, 2003; ). Det kan dock finnas en            
problematik i den kvalitativa forskningen, då vi som forskare både mäter samt tolkar             
undersökningens resultat (Larsson et al, 2005). Dessa två begrepp är därför bättre anpassade             
till en kvantitativ forskning som snarare analyserar relationer mellan variabler, där det uppstår             
ett antal svårigheter vid användningen av en kvalitativ forskning som denna rapport använder             
sig utav (Trost, 2010). Då det är av vikt att analysera relationen mellan människor som denna                
undersökning syftar till att göra (ibid). Detta för att vårt intresse ligger mer i att beskriva detta                 
komplexa fenomen kring kvinnor i ledande befattning som traditionellt sett tillhör män,            
snarare än att utföra en mätning, vilket medför svårigheter att mäta det som avses att mätas.                
Vår undersökning grundar på respondenternas egna erfarenheter samt upplevelser, och på så            
vis beskriva ett visst fenomen som råder snarare än genomföra mätningar kring detta.             
Tillförlitligheten för undersökningen är därför starkt kopplat med hur väl vi lyckas ge en              
tydlig bild av fenomenet som förekommer (Carlsson, ur Larsson et al, 2005 & Eriksson              
2008).  
 
Fördelen med kvalitativ forskning är att det finns en flexibilitet samt en möjlighet att förbättra               
reliabiliteten och validiteten genomgående under datainsamlingen. I samband med att det           
råder en större flexibilitet har det funnits en möjlighet att anpassa efter varje situation samt               
respondent (GrØnmo, 2006). Inom kvalitativ forskning kan identiska frågor urskilja olika           
svar vid två olika intervjutillfällen, det är här svårt att tänka sig att två olika respondenter ska                 
utge exakt liknande utsagor om intervjuerna tar plats under två olika tillfällen (Alvehus,             
2013). En generaliserbarhet finns endast för vår valda urvalsgrupp som undersöks, så det             
innebär alltså denna studie endast kan systematisk generaliseras för denna undersökta           
urvalsgruppen som studien syftar till, det går därmed inte att applicera denna forskningsstudie             
på andra populationer. Utan här har urvalsgruppen valts ut för att få en förståelse i variationer                
i det komplexa fenomen som studerades, det innebär alltså att den valda urvalsgruppen inte              
har valts för att uppnå en statistisk representativitet. Respondenterna är dessutom strategiskt            
utvalda då dessa individer uppfyller ett flertal kriterier som fastställdes sedan tidigare, då             
slumpmässigt utvalda respondenter inte skulle generera en applicerbar generalisering.         
(Svensson & Starrin, 1996). Det är dessutom viktigt att resultatet är konsistent för att denna               
studien ska ha en giltighet. I studien ställdes flera liknande frågor där det finns ett utrymme                
för följdfrågor samt fördjupningsfrågor som omfattade liknande teman. På så vis gick det att              
utgöra att svaren verkligen var konsekvent. Frågorna som ställdes till respondenterna var            
vinklade utifrån olika perspektiv men rörde samma område, vilket gav undersökningen en            
större tillförlitlighet (Kvale, ur Larsson m.fl, 2005). Forskningsmaterialet i vår undersökning           
är relevant för problemformuleringen och med den avsikten som studien går ut på. Då vi               
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använde oss utav intervjuer fick vi möjligheten att utveckla samt förtydliga det            
respondenterna hade sagt, då allt material var inspelat var det också enkelt att gå tillbaka och                
återge korrekt information. 
 
Det finns en liten risk att respondenterna ger en förskönad eller vinklad bild av verkligheten.               
Främst då det var ett svårt samt känsligt ämne att diskutera kring, vilket kan påverka               
resultatet som sedan urskiljs (Svensson & Starrin, 1996). Detta hanterades dock med hjälp av              
att det under intervjutillfället fanns det ett utrymme för öppna diskussioner, där frågorna             
rörde ett flertal liknande områden vilket bidrog till att det vi undersökte verkligen påvisades              
med den verkliga bilden som framställdes.   

4.3.3 Etisk ståndpunkt  
I denna undersökning har alla respondenter informeras om att  intervjuerna konfidentiella, 
informationen som tillhandahålls kommer inte föras vidare, där det framkommer vem som 
har sagt vad. Det innebär att det råder en anonymitet, där den enskilde individen inte kan 
igenkännas. Det har begärts av respondenterna själva, då det är ett känsligt och svårt ämne 
som rör information om deras nuvarande samt tidigare arbetsplatser (Trust, 2010). 
Respondenterna har informerats om att det är frivilligt att delta. Det finns en möjlighet att när 
som helst avbryta intervjun och om de efter intervjun vill avbryta sitt deltagande har de rätten 
att göra det. De kommer även få tillgång till all slutgilitg material, där de dessutom har 
informerats om vilka det är som kommer att få tillgång till detta material (Codex, 2016 ; 
Trust, 2010). 
 

5. Empiriska material  

 
Följande redogörs övergriplig bakgrundsinformation om respondenternas karriärer och hur de          
upplevt könsordningen från studietiden tillochmed aktuell/senaste arbetsplats. Därefter presenteras         
mer ingående information ur respondenternas karriärsliv som utifrån teman förväntningar,          
utmaningar och förändringar samt tillhörande underteman. Därefter kommer en redogörelse för           
eventuella förändringar över tid och skillnaden mellan dessa två yrkesgrupper.  
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5.1 Bakgrund  

5.1.1 Utbildning och studiegång 

  
  
  * Tabell 1 Könsfördelning i klassen = procentenheter i antal kvinnor 

Gemensamt hade sju av respondenterna en studieklass som dominerades av manliga elever,            
den respondent som studerat både ekonomi- och ingenjörsprogrammet upplevde att det i båda             
klasserna var flest manliga elever men att fördelningen inte var lika tydlig i             
ekonomiprogrammet. En av respondenterna som studerade ekonomi upplevde att         
könsfördelningen i klassen var väldigt lika, om inte lite fler kvinnor.  
 
Ingen av respondenterna kan komma ihåg att kön eller genus var en diskuterad term under               
universitetet eller något dem reflekterade över själva. Beskrivningar som “normalt” eller “det            
var bara så” användes. Två av respondenterna berättade att universiteten hade gjort satsningar             
för att rekrytera kvinnor till utbildningarna. 
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5.1.2  Karriär 

 

*Tabell 2 avsnitt med  könsfördelningen = antal kvinnor av det totala i respektive grupp. 

 5.1.3 Organisation och jämställdhetsarbete  
Samma typ av begrepp användes i fråga om huruvida respondenterna reflekterat över            
könsfördelningen på arbetsplatserna som på universitetet, exempelvis “det har alltid bara varit            
så” svarar respondent fyra. Tre av respondenterna uppger att deras organisationer har tydliga             
jämställdhets åtaganden i verksamheten, två förklarar att initiativen finns även om dem är             
små. Tre av respondenterna medger att det inte existerar något sådant strukturerat arbete, en              
utav dessa respondenter är egenföretagare utan anställda. Av dem tre respondenterna vars            
organisationer har inrättat jämställdhetsarbete är det en som har någorlunda jämn           
könsfördelning i styrelsen på 44%. Den andra har 25% kvinnor i styrelsen och den tredje 0%.                
Av de respondenter vars arbetsplats har lite jämställdhetsarbete har en en styrelse som består              
av 50% kvinnor och den andre 0%. De respondenter som uppger att inget sådant arbete               
inrättats har en av respondenterna en styrelse som består av 14% kvinnor, den andre 0% och                
respondenten som driver eget sitter själv i styrelsen tillsammans med en manlig partner. I              
Dagsläget har hälften av organisationerna kvinnlig VD och hälften av respondenterna manlig            
VD. Bortsett från organisationen som drivs av respondenten själv utan anställda har två av              
organisationerna en ledningsgrupp som domineras av kvinnor och hälften av alla           
respondenter har jämn könsfördelning av chefer på arbetsplatsen.   
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5.1.4 Hur hur chefskapet började 
Alla respondenterna har gemensamt att de tillfrågades sin första chefstitel, en av dessa sex              
talar om att hon nästan tvingades in i titeln. Två av de fem hade sökt en annan tjänst men                   
tillfrågades att träda in på en chefsposition istället. Sju respondenter förklarar att dem aldrig              
tänkt i “chefs termer” eller på något sätt haft en chefstitel som mål i karriären, utan att de                  
hamnat där av slumpen och tillfälligheter, den åttonde dem medger att hon inte tänkte så i                
början men när hon väl börjat jobba så kändes det självklart att det var det hon skulle bli.                  
Fyra respondenter uttrycker att de kände rädsla om misstro när dem blev tillfrågade. 

5.2 Förväntningar 
Samtliga respondenter kan återberätta hur de upplevt att det ligger annorlunda förväntningar på dem              
i jämförelse med manliga kollegor. Under samtalen har det varit möjligt att urskilja tre olika typer av                 
förväntningar som respondenterna tydligt märkt av på arbetsplatserna.  

5.2.1 Förväntningar från omgivningen  
“Jag känner nog att det finns, på vissa bolag ett så kallat glastak” svarar respondent ett när vi                  
samtalade om hur möjligheterna för kvinnor eventuellt förändrats. Hon tar upp exempel ur de              
senaste åren då två av Sveriges största banker drivits av kvinnliga VDar. “Men sen försvinner               
de ju”. I samtalet så bestryker respondenten att man som kvinna trots allt behöver vara lite                
bättre för att lyckas träda in på en VD position i de större börsnoterade bolagen, kraven är                 
högre. Det är enklare att avskeda en kvinnlig VD än en manlig informerar hon oss.  
 
Denna typ av uppfattning uttrycktes bland alla respondenter. Där kvinnan på toppen har             
svårare avancera ytterligare och bedöms betydligt hårdare än en man. Där kraven på ständig              
leverans är högre. Detta är dock inte något som uttalas öppet utan är något som alla                
respondenter uppger att de upplevt under sin karriär. Det klargörs att en viss medvetenhet om               
detta finns på arbetsplatserna samtidigt som det är en outtalad företeelse. Vissa av             
respondenterna belyser inte enbart de högre kraven som finns på den kvinnliga chefen utan              
även dem lägre förväntningarna som verkar existera mellan männen. Att män i större             
utsträckning har tendens att bygga stödkragar åt varandra vilket skapar utrymme för            
underprestation. En acceptans om att dessa chefer får lov att vara kvar i sin position trots att                 
de inte klarar av sina arbetsuppgifter. Uppfattningen är att vid situationer då en kvinna hade               
fått sparken eller blivit degraderad hade mannen fått vara kvar eller flyttas lite till sidan.  

5.2.2 Att förväntas vara sekreterare eller administratör 
Vissa händelser som respondent tre benämner som fascinerande är hur hon, vid 56 års ålder               
fortfarande i olika sammanhang och möten, måste rätta folk och bekräfta att de är hon som är                 
den verkställande direktören. Hon berättar att när hon syns tillsammans med           
kapitalförvaltningschefen, som arbetar för henne och är man, är det många som spontant bara              
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förutsätter att det är han som är VD. När respondenten berättar det här går det inte att urskilja                  
någon direkt bitterhet hos henne, trots att det verkar vara en återkommande omständighet,             
snarare en lågmäld acceptans. Det sitter i väggarna säger hon, det här med att kvinnliga VDar                
är ovanligt, trots att antalet ökar.  
 
Det visar sig att majoriteten av respondenterna vid ett eller annat tillfälle misstagits i              
innehavande roll och behövt markera sin position. Sammantaget tycks respondenterna ha           
misstagits för någon slags sekreterar-/assistentroll eller administratör. De respondenter som          
inte fått en sådan missbedömning högt uttalat kan ändå återberätta händelser där deltagarna i              
möten bara förväntat sig att hon ska vilja serva resterande. Vissa respondenter, som             
exempelvis nummer sju återberättar hur fjorton “gubbar” växlat blickar mellan henne och            
kaffevagnen. Medans respondent nummer fem återberättar situationer hon fått tackla där hon            
förväntats att ta anteckningar för att man inte kan “tyda” några utav de manliga kollegornas               
handstilar.  
 

5.1.3 Förväntningar om känslor och omtanke  
“Typ det här med omtanke om gruppen” beskriver respondent fem som en outtalad             
förväntning på kvinnan. Hon återspeglar dynamiken i ledningsgruppen på hennes arbetsplats,           
det tycks förekomma väldigt tydliga indikationer på att det är kvinnorna som förväntas             
komma ihåg och generellt har bättre koll på personliga angelägenheter hos personerna i             
ledningsgruppen. Är det någon som fyller år så är det kvinnorna som har koll på det, dem                 
som fixar fika och present, även dem som kanske ger lite extra tillsyn till någon som uttryckt                 
att den mått dåligt. Här kan man märka att respondenten är uttröttad, snarare lite less på                
situationer som dessa. Det är inte kvinnorna i ledningsgruppens ansvar att visa omtanke, utan              
chefen eller alla sammantaget säger hon.  
 
Det förekommer delade meningar mellan respondenterna i fråga om känslomässiga          
förväntningar. Många av respondenterna antyder att det ligger osynliga förväntningar om att            
kvinnor, i ledande position med någon form av medarbetaransvar, har i relation till manliga              
chefer ytterligare förväntningar på sig att visa omtanke. Att kvinnliga chefen förväntas att             
vara lite mer förstående, lite varmare. Samma uppfattning om kvinnliga chefer existerar hos             
respondenterna själva. Att de upplever att deras chefer, som varit kvinnor, i sin tur visat sig                
just mer förstående eller visat större tendens till återkoppling i känslomässiga situationer.            
Men sedan finns det den skara av respondenterna som anser att dessa förväntningar inte              
existerar, varken på de själv eller i deras egna chefer. Denna grupp är mindre och man kan                 
inte läsa ut någon särskiljande ålder hos dessa respondenter som skulle kunna tänkas vara en               
anledning. Dessa respondenter är däremot benägna att beskriva sig själva som “hårda”, “ej             
typiskt kvinnliga” karaktärer.  
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5.3 Utmaningar  
Respondenterna beskriver ett flertal utmaningar som det har stött på under sina karriärsliv. De är               
förenade i synpunkten att alla framsidor har en baksida och visar en tystlåten tacksamhet över många                
utmaningar de mött. Emellertid finns det vissa utmaningar som utmärkte sig hos samtliga             
respondenter. 

5.3.1 Att leda kvinnor  
Ett av det svåraste utmaningarna under karriären var precis när man blev chef över sina gamla                
kollegor. Det var faktiskt betydligt svårare att bli chef över sina kvinnliga kollegor än sina               
manliga kollegor, beskriver respondent tre. I samtalet framkommer det att det skulle var naivt              
att tro annorlunda, då det både var utmanande samt överraskande. Vidare beskriver            
respondenten att det var definitivt “ingen dans på rosor” att leda andra kvinnor. Att konstant               
bli underminerad har varit jättejobbigt, där det är så mycket som man vill åstadkomma men               
inte får möjligheten eftersom att det alltid finns förhinder.  
 
Det här en bild som flera av kvinnorna delar med sig. Att vara kvinna samt ledare, innebar                 
inte bara att man konstant ifrågasätts men det resulterade till att ambitionerna som fanns är               
svåra att åstadkomma. Det finns en tendens bland kvinnor att trycka ned andra kvinnor, där               
det råder en viss form av missunnsamhet vilket är den generella uppfattningen. En av              
respondenterna beskriver att det var “obehagligt” att få uppleva kränkning från kvinnor,            
samtidigt som en annan respondent uttrycker att dessa incidenter har uppstått flera gånger             
under karriären. Att leda manliga kollegor har varit betydligt enklare anser flertal av             
respondenterna, där denna tendens inte åskådliggörs på samma sätt. “Det är verkligen            
jättetråkigt att man får uppleva det” beskriver en av respondenterna, det förhindrar kvinnors             
möjligheter att avancera framförallt när det kommer motgångar från alla håll. Särskilt då man              
redan tillhör en bransch där det är en majoritet av män, där man konstant måste bevisa sig                 
själv. 
 
En del respondenter anser däremot att ha en kvinnlig chef leder till en större sannolikhet att                
bli sedd, vilket kan vara till en fördel. Det finns inte ett lika tydligt existerande glastak om det                  
finns en kvinnlig överordnade. Detta för att fler kvinnor tenderar att söka sig till arbetsplatser               
där det finns en kvinnlig chef. Respondent två berättar vidare att kvinnor upplever att det               
finns fler möjligheter inom bolaget om kvinnliga medarbetare ser att det finns en kvinnlig              
VD.  

5.3.2 Nätverkande  
Det har varit svårt att få vissa positioner just för att man är kvinna, det är ju så att män                    
tenderar att välja andra män, framkommer det från respondent fem. Män är dessutom             
generellt sett betydligt bättre på att nätverka jämförelsevis med kvinnorna. Vilket är något             
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som kvinnor måste bli bättre på, där det är viktigt att titta på hur män rör sig samt pratar med                    
andra män, beskriver respondenten vidare. 
 
Detta är ett fenomen som är vanligt förekommande framförallt vid anställningsprocessen,           
vilket flera av respondenterna själva har varit med om. Flera respondenter beskriver även att              
företag försöker vara måna om statistiken, är det så att det finns en tendens att anställa någon                 
som är mer lik en själv. Det åskådliggörs tendenser där det är betydligt vanligare hos manliga                
chefer att lyfta fram andra män. Framförallt då detta i synnerhet har lett till att kvinnor har                 
förlorat tjänster som de har sökt till och är kvalificerade för, där tre av respondenterna               
beskriver att karriärmöjligheterna påverkats utav att det finns en viss preferens bland chefer             
som anställer. Vidare poängteras det av flera av respondenterna att kvinnor måste bli             
betydligt bättre på att nätverka, vilket män generellt sett är betydligt bättre på. Det är så                
männen skapar sina kontakter för att sedan kunna avancera vidare inom karriären. 
 
Det går dessutom att utgöra en viss ilska hos fler av respondenterna, där de har varit                
tillräckligt kvalificerade men inte valts just på grund av att den manliga chefen valt att lyfta                
fram andra män. Trots att det saknas tillräckligt med kvalifikationer. Det har dessutom             
uttryckts från två respondenter att den manliga chefen vid en anställningsprocess uttryckt att             
det troligen inte finns ett tillräckligt med stort “teknikintresse” eller att man är för              
“känslosam” enbart för att civilingenjören varit kvinnlig, trots att personen i fråga var             
tillräckligt kvalificerad, ansågs hon vara helt opassande från den manliga chefen som i             
slutsteget valde att inte gå vidare med henne. Denna händelsen skedde nyligen, i gruppen av               
dem som varit verksamma kortast tid. De flesta respondenterna är ändå överens om att              
förbättringar i detta område skett. 

5.3.3 Exkluderingar 
“Dom gick dit en gång i veckan, då gick hon också dit och satte sig. Helt näck framför alla                   
gubbar. Det var jättestarkt gjort av henne, det inte alla som kan göra så”. Det här är en                  
incident som respondent sju berättade om hur hennes arbetskollega blev exkluderad när            
männen på arbetsplatsen hade förhandlingar och fattade beslut under tiden de badade bastu.             
Till en början skrattade respondenten, men sedan blev det snabbt seriöst. Det här var det som                
kvinnan behövde göra, sätta sig naken bland alla män, ta för sig för att bli hörd annars så                  
riskerade man att bli exkluderad. Om man vill synas som kvinna inom en mansdominerad              
bransch, måste du själv se till att ta för dig beskriver respondenten.  
 
Exkludering är något som flera av respondenterna upplevt, förr var det när männen badade i               
bastu, beskriver tre av respondenterna. Idag tar det form på ett annat sätt, där könsbaserade               
exkluderingar tar plats under olika sammanhang under karriären. Det råder en manlig jargong             
på arbetsplatsen, om kvinnan inte anpassar sig efter den företagskulturen blir det en risk att               
man utesluts. Det beskrivs också att det är vanligt till exempel när man åker på               
ledningsmöten att männen beslutar sig för att göra aktiviteter som inte är inkluderande för              

ss26 



alla kön trots att det finns en grupp av tjejer. Ett fenomen om tävlingar kommer även på tal.                  
Där VD:ar förväntar sig att ledningsgruppen ska träna på arbetstid, men pulsklockor och             
deltagandet av diverse lopp som “tough viking”etcetera. På något vis är den manliga             
jargongen kopplat till sport en accepterad form av återhämtning och teambuilding i företag,             
trots att det kanske är långtifrån alla som faktiskt får återhämtning utav det, utans snarare               
känner mer stress.  
 
Det har även gått att urskilja hos respondenterna att det har funnits en önskan om att ha flera                  
kvinnor omkring sig, även om de anser att det är personligheten hos arbetskamraterna och              
cheferna som är avgörande. Men det går att se att det finns anspel på att endast “karaktär”                 
inte helt och hållet är betryggande. Det finns därmed ett behov till ett starkare tillhör, där det                 
kan tyckas vara en utmaning att vara en minoritet. Flera av respondenterna beskriver att det               
har varit svårt att vara ensam och vid tillfällen som det har varit fler kvinnor har det varit som                   
bäst på arbetsplatsen. När det är flera kvinnor som arbetar tillsammans, blir arbetet på ett               
annat sätt. Det brukar bli bättre när olika människor arbetar tillsammans, beskriver            
respondent fyra.  
 
Det upplevs dessutom av fåtal av respondenterna att det finns tillfällen, där de väljs bort på                
grund av deras familjeförhållanden. Det kan vara att de nekas en position eller att de inte får                 
behålla sina nuvarande positioner. “Nu är det första gången jag är mammaledig, jag har hört               
från andra är att det inte är säkert att man får sin gamla roll när man kommer tillbaka”,                  
beskriver respondent sex. Det framkommer en ilska hos respondenterna. Att väljas bort på             
grund av att familjeförhållande är inte okej bland respondenterna. Detta förhindrar           
möjligheten att avancera inom karriären samtidigt som att det förloras enormt mycket            
kompetens för företaget. Det berättas av vissa respondenter att det funnits redan vid             
anställningsprocessen, indirekta frågor om framtidsplaner rörande familj, frågor som “hur          
mår familjen” mitt i en löneförhandling där respondenten upplevt att den som rekryterar             
försökt ta reda på om hon eventuell behöver vara borta en längre period och att samma fråga                 
förmodligen inte varit avgörande för en man.  

5.3.4 Gränsdragning  
“Jag skulle nog vilja säga att jag inte någonsin känt mig diskriminerad eller utsatt för               
någonting som jag själv inte har tillåtit”, detta är något som respondent ett berättar. Om               
någon vid tillfälle har klivit över gränsen, så var det mitt ansvar att slå tillbaka, är det en                  
arbetskollega så är det inte okej utan då klipper jag på en gång, säger respondenten. Här är det                  
viktigt att själv dra gränsen för vad som är okej respektive vad som inte är okej, det kan vara                   
olika från individ till individ för vad som är tillåtet på arbetsplatsen framkommer det från               
respondenterna. 
 
Att det på arbetsplatsen inte förekommer diskriminering är något som majoriteten av            
kvinnorna är enade om, det har iallafall inte funnits någon diskriminering på grund av              
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könstillhörighet. Vidare beskriver alla respondenter att det existerar/existerat en slags          
“maskulin” jargong, där det förutom förminskning kan ha förekommit skämt som är            
olämpliga. Några av respondenterna har också uttryckt att det dessutom förekommit sexuella            
trakasserier på arbetsplatsen. Respondent sju berättar vid ett tillfälle att det var en chef som               
pussade alla kvinnor på nacken, ingen vågade säga något och tillslut tog hon på sig ensam att                 
göra något åt saken. Chefen blev tillslut tvungen att lämna sin position. Det var kvinnorna               
som behövde dra den gränsen om det skulle ske en förändring, detta skulle nog inte hända nu                 
beskriver respondenten vidare. 
 
Rörelsen “metoo” har under senaste åren skapat en ökad medvetenhet hos företagen men             
även hos kvinnorna själva. Flera av respondenterna har börjat reflektera kring vad som             
verkligen är tillåtet. Det har varit upp till varje person att dra sina egna gränser vilket numera                 
beskrivs som inte okej, det borde finnas en norm inom arbetsmiljöpolicys och att allt utöver               
detta sker under samtycke. Detta har också resulterat till att företagen börjat arbeta i              
förebyggande syfte med kränkningar samt särbehandlingar. Flera respondenter beskriver         
dessutom att vara ensam kvinna i rummet understödjer andra förväntningar utöver           
arbetsuppgifterna, trots en ledande befattning uttrycks det att redan från början måste en             
gräns dras annars så riskerar kvinnor att bli övertrampade. Några av respondenterna beskriver             
att det måste finnas en bestämdhet, annars så tas inte en kvinnlig ledare seriöst vilket gör det                 
svårt att åstadkomma det som ämnas att göras.  

5.4 Förändringar 
Alla respondenter är eniga om att det finns mer att göra för att i framtiden skapa jämnare                 
förutsättningar på arbetsplatserna, speciellt i toppskikten. Vid flertal tillfällen kan respondenterna           
återberätta tillfällen då dem aktivt har varit tvungna att göra motstånd mot den skeva könsstrukturen.               
Även många av respondenterna jobbar idag med incitament för att möjliggöra för kommande             
karriärister.  

5.4.1 Motstånd 
“Ja, jag förutsätter att jag har samma lön som mina manliga kollegor.” Är en mening som                
respondent två alltid använde sig av vid lönesamtal när hon började göra karriär. Hon berättar               
att hon varit med om tillfällen där hon har kunnat se på kroppsspråket hos den andre parten i                  
löneförhandlingen att den blivit obekväm. Då har hon bestämt sagt att hon inte är nöjd med                
lönesättningen och bett dem gå hem och fundera. “Kom tillbaka till mig efter det”. Och det                
gjorde dem.  
 
Rekryteringsprocesser och löneförhandlingar har varit ett typiskt sådant läge där          
respondenten dragit på sig match handskarna. En del av respondenterna vänder på synsättet i              
detta perspektiv och har sett på dessa processer som ett medel till att kunna avgöra om                
arbetsgivaren är rätt för dem. Närmare bestämt en process där dem väljer sina chefer och inte                
där arbetsplatsen väljer en anställd. Respondenterna har då valt att se rekryteringsprocessens            
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som moment då dem kan läsa av arbetsgivarens bemötanden och själva signalera att dem ska               
respekteras och uppskattas för sin kunskap och kompetens, inget annat. Respondenterna med            
detta angreppssätt, nyttjade det som mest i början av karriären. Ett annat typ av motstånd från                
en respondent var mot att bli indelade i kategorier. Att ständigt bli tillfrågad samma typer av                
tjänster inom samma typer av bolag medans hon själv ansåg att hennes kompetens och              
chefskap sträckte sig enormt mycket längre än arbeten inom telecom och IT. Efter att              
åtskilliga gånger blivit ifrågasatt varje gång hon sökt sig till en ny bransch, startade hon eget                
för att bevisa för omgivningen och sig själv att hon inte tänkte begränsas. Det finns ytterligare                
en respondent som utmärker sig i motståndet, där hon kämpade emot diskrimineringar och             
förtryck hon upplevt som tjej och yngst på arbetsplatsen att hon tillslut kände att det var                
meningslöst och bytte till en bransch med jämnare könsfördelning.  

5.4.2 Försök att förändra 

Hur ska man kunna rekrytera den bästa kompetensen, om man bara rekryterar vita män som               
kommer ifrån precis samma bakgrund, utbildning etc? Det skapar ju inget utrymme för             
verklig utveckling om alla tänker likadant pekar respondent nummer tre på. Respondenten            
känns lite kluven, men berättar att hon inte är för könskvotering, hon har själv drivit på ett                 
hårt jämställdhetsarbete och rekryterat in kvinnor till styrelsen på arbetsplatsen och nått en             
fördelning på 40% kvinnor. Däremot genom hennes arbete i finansbranschen medger hon att             
hon kan se att det ser bedrövligt ut i könsfördelningen bland många ledningsgrupper på              
riskkapital företagen. Hon berättar att hon ibland försöker skrämma bort “vita män” med just              
argumentet att utvecklingen inte utmanas eller gynnas av likasinnade personer. Hon skrattar            
inte när hon berättar om skrämseltaktiken utan är väldigt seriös och framställer det hela som               
en kamp.  
 
Man kan se hos flera av respondenterna att dem själva är med och driver på olika typer av                  
jämställdhetsåtgärder på arbetsplatserna. Att själva vara med och se till att en verklig             
förändring kan hända, annars kommer inte utvecklingen ske i den takt som det ska. Ett av                
sätten har varit att strukturera om organisationen, där redan vid anställningsprocessen skett            
förändringar. Ett annat sätt har varit att ändra profil beskrivningarna genom att ta bort typiskt               
manliga ord som inte tilltalar alla, så att flera söker sig till det bolaget. Det har dessutom                 
drivits ett projekt för att locka fler kvinnor till finansbranschen, där kvinnliga studenter             
erbjuds en praktikplats under studietiden för att få möjligheten att testa på hur det är samt                
bryta den barriär som hindrar kvinnor att söka sig till finansbranschen. Detta har beskrivits              
som mer långsiktiga lösningar som resulterat till att alla kvinnor som deltog i detta projekt               
valde att senare arbeta inom finans. Det finns även de bolag som sätter upp mål inom                
jämställdhetsarbetet för att tydligare kunna mäta och följa upp. Då mäts exempelvis            
ledarkriterierna hos cheferna för att kunna sortera bort personer med värderingar som inte går              
i linje med vad bolaget satt upp för mål.  
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5.4.3  Medskapandet  
Kvinnliga chefer håller på med en jävla massa intriger ibland. Springer runt och pratar illa om                
andra och så vidare. Respondent nummer sju låter nästan lite uppgiven när hon på ett               
informativ sätt klargör denna information för oss. Hon har precis berättat att hon själv              
föredrar manliga chefer framför kvinnliga. Manliga chefer är raka, mycket rakare än            
kvinnliga. Hon har själv råkat ut för andra kvinnor som pratat illa bakom hennes rygg. Sett att                 
kvinnliga chefer har sina gullegrisar på arbetsplatsen. 
 
Många gånger gick det att skildra respondenternas egna beteenden och föreställningar kring            
kön och genus som kontradiktoriska, antingen på ett tydligt eller lite mer subtilt sätt. Hos               
vissa respondenter var det tydligt att dem distanserade sig från andra kvinnor, nästan att de               
“köpt in sig” i gruppen “män”. Beskriver sig själva och sin ledarskapsstil som “manliga”              
eller med “manliga attribut”, eller i vissa fall rakt åberopa sig som man. I samband med den                 
manliga beskrivningen används karaktärsdrag så som tuff, rak, resultatorienterad, tydlig eller           
handlingsorienterad. Även i dessa begrepp kan man urskilja en uttalad och en outtalad             
favorisering samt förminskning av det egna könet. På det vis att respondenterna exempelvis             
frågar sig själva “vad hade en kille gjort” eller ber andra att inte vara så “tjejiga”. I                 
sammanband med dessa förklaringar används karaktärsdrag som kritisk, försiktig, känslosam,          
arbetsskygg och mysig. Vilket visar anspråk på föreställningar om det är svårt att lösa              
situationer med egenskaper som enligt norm karaktäriseras som kvinnliga. 

5.6 Hur har förändringen sett ut över tid? 

Det som framkommer tydligast är att ju längre kvinnorna har varit verksamma desto mindre              
påtaglig blir särbehandlingen mellan könen, där könen inte bara var en viktig faktor utan              
åldern med. Framförallt i början av karriären och chefskapet. Flera av respondenterna            
beskriver att de inte bara den enda kvinnan i rummet men även den yngsta, där det var en                  
markant skillnad mellan de andra som arbetade. Respondent sex som är den yngsta             
respondenten, beskriver att det inte tittas på vad det är man har åstadkommit i företaget, utan                
fastnar alltid vid den unga åldern. De respondenter som har varit verksamma i över femton år,                
har däremot lyckats legitimera sig, där de beskriver att det kan vara svårt att ifrågasätta en                
chef som har varit där i flera år. Utan de upplevde snarare att det var betydligt jobbigare i                  
början i karriären när de påbörjade sitt chefskap som kvinnlig ledare och att det tog längre tid                 
för dem att legitimeras som chef kontra deras manliga kollegor. 
 
Det har under det senaste tio åren blivit betydligt fler kvinnor i ledande positioner framförallt               
i mansdominerade branscher, vilket är den generella uppfattningen hos respondenterna. Dock           
har det inte inte rört sig i den takt som den bör ha gjort, inte är i förhållande till hur många                     
som har examinerats. Där det har blivit en mer jämn fördelning bland lärosäten, vilket inte               
återspeglas i bolagen. Respondenterna beskriver också att det är svårt att förändra en             
svindlade kultur som sitter i väggarna, svårt att förändra en företagskultur som har funnits så               
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pass länge och att det är svårt att gå emot den rådande normen. Detta är något som man bör                   
arbeta med i tidigare åldrar. Det har också varit så att respondenterna accepterat den rådande               
situationen, då normen har varit att det alltid har varit mest män. Det är nu, på allt senare tid,                   
som denna skeva könsfördelning börjat ifrågasättas.  
 
Det som har gått att urskilja är att om bolagen aktivt arbetar med jämställdhetsåtgärder, bidrar               
det till att det finns betydligt fler kvinnor i ledningsgruppen. Ett av bolagen som aktivt har                
arbetat med jämställdhet har nu uppnått en 40/60 fördelning, tillskillnad från bolag som inte              
har valt och ansett att de går eller behöver inte arbeta med jämställdhet, saknar kvinnor helt                
eller har ett fåtal kvinnor i ledningsgruppen.  

5.7 Skillnad mellan yrkena 
En iakttagelse som framstått var att det gick att urskilja en differens mellan yrkesgrupperna              
civilekonom och civilingenjör. Förhållningssättet till den skeva fördelningen bland chefer          
eller inom branscherna i stort var något annorlunda mellan yrkesgrupperna. Civilekonomerna           
hade en hårdare attityd och mer av en inställning att ansvaret för att en förändring ska ske                 
ligger hos kvinnorna själva. Detta oberoende av antal operativa år. Medan civilingenjörerna            
istället har ett förhållningssätt som tyder på att dem inte ifrågasatt fördelningen lika djärvt              
utan att det snarare råder en acceptans hos civilingenjörerna som inte finns lika märkbart hos               
civilekonomerna. Lite av en “det är bara så det är” inställning.  
 

6. Diskussion & Analys  

 
Empirin som presenterats ovan har matchas med de tre teorierna om företagskultur, homosocialitet             
och glastaket och kommer analyseras därefter. Senare kommer en separat analys kring förändringen             
över tid. 

6.1 Företagskultur 

I analysering av företagskulturen som råder skulle vi vilja särskilja två områden. Först en              
diskussion om företagskulturen på arbetsplatser som generellt domineras av män men           
därefter en separat analys på branscherna emellan då vi anser att en särskiljning kan vara               
av betydelse.  
 
I undertema 5.1.3 Organisation och jämställdhetsarbete, berättar majoritet att det inte           
reflekteras över könsfördelningen utan att fördelningen accepterats och “bara är så”, ungefär            
som ett statiskt tillstånd. Den teori om en eventuell dikotomin har distanseras av             
respondenterna med förklaringar och referenser till personlighetsdrag och egenskaper hos          
personer som särskiljer och avgör, inte kön. Det framkommer dock väldigt tydligt att det              
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råder en maskulin företagskultur, där könsstereotypiska föreställningar samt exkluderingar är          
vanligt förekommande. 
 
Det beskrivs också av alla respondenter i undertema 5.3.4 om gränsdragningar att det inte har               
förekommit någon som helst diskriminering på arbetsplatsen. Vidare när de får möjligheten            
att reflektera vidare så återges vanligt förekommande händelser som faller under           
diskriminations kategorin. Detta kan bero på att det råder en viss acceptans hos dessa              
kvinnor, där gränsen för vad som är okej har suddats ut. Vidare beskriver också vissa av                
respondenterna att det är upp till var och en att dra dessa gränser för vad som är okej. Det kan                    
tyckas lite intressant att det på sätt vis rättfärdigar vissa beteenden som egentligen är              
gränsöverskridande. Det borde inte vara kvinnans plikt att behöva dra gränsen för vad som är               
okej, utan ansvaret bör ligga hos den andra parten som utför ett olovligt beteende. Grovt               
uttryckt, lär pojkar att uppföra sig, inte flickor att skydda sig. 
 
Det framkommer dessutom en skillnad i tema 5.7 mellan dessa två yrkesgrupper i             
förhållningssätt till företagskulturen. Trots att båda dessa grupper är/har varit verksamma i            
mansdominerade branscher. Gemensamt för civilekonomerna är den genomsyrande attityden         
samt den generella uppfattningen att det är den enskilda individen som ansvarar för att se till                
att det blir rättvist. Det finns en tuffare jargong, där det beskrivs som att det helst är att                  
föredra manliga karaktäristiska drag samtidigt som det förespråkas att kvinnan ska ta för sig.              
Utan att ta hänsyn till att det redan krävs samt förväntas mer av kvinnan, vilket samtliga                
medger är den rådande belägenheten där kvinnor tvingas prestera mer samt konstant bevisa             
sig själva. Därmed anser civilekonomerna i studien att det är individen som bär ansvaret om               
det verkligen ska ske en förändring, vilket kan ses mer som ett försvar för det rådande inlärda                 
strukturella systemet. Å andra sidan har civilingenjörerna ett förhållningssätt, där det finns en             
medvetenhet om det rådande problemet, emellertid har man bara funnit sig i det.             
Respondenterna lägger vikt på att det är svårt att förändra den företagskulturen som finns just               
nu, där det snarare krävs att detta lärs in redan vid barnsben för vad en kvinna förväntas att                  
göra jämförelsevis med mannen, vilket affirmerar teorin om genussystem och de tidiga            
inlärningsprocesserna in i en sociokulturell könsordning.  

6.2 Homosocialitet  
Respondenterna beskriver att det finns en tendens att manliga chefer väljer andra män,             
framförallt vid tillfällen där det manliga chefer är överordnade. Empiri avsnittet om tema 5.3              
och 5.4 om Utmaningar och Förändringar, bekräftar i överensstämmelse med teori att det har              
funnits en lojalitet samt ett omhändertagande män emellan, “stödkragar” benämns fenomenet           
av en respondent . Här går det att utgöra en frustration bland kvinnorna som oftast vid dessa                 
tillfällen har nekats positioner just för att det är kvinnor och inte ingår i den manliga                
homosociala gemenskapen. Vidare beskriver respondenterna att det är betydligt lättare att           
förbise brister hos den manliga chefen, då det funnits tillfällen där den manliga chefen inte               
bör vara kvar men har fått vara det ändå, om inget annat så har den manliga chefen flyttas åt                   
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sidan. Detta har resulterat till att de inte får samma möjligheter som männen samtidigt som               
det blir betydligt svårare för kvinnorna att avancera inom karriären. 
 
Några av respondenterna har dessutom påvisat att det finns en skillnad mellan vad en man               
och kvinna förväntas att göra. Kvinnorna försöker bekräfta sig genom att anamma de likheter              
som manliga kollegor tenderar att utöva. Här framkommer det väldigt tydligt i undertema             
5.4.3 att dessa kvinnor tar ett avstånd från andra kvinnor. Det har dessutom vid ett flertal                
tillfällen uttalats att kvinnan kan endast lyckas om de jobbar lika hårt som männen samt att                
det inte ska vara så “tjejiga”. I linje med den homosociala teorin deltar kvinnor i               
förminskandet av sitt egna kön, likaledes omedvetet som ofrivilligt. På liknande sätt bidrar             
respondenterna till en homosocial kultur. Genom att samtala i termer som           
“gubbarna/grabbarna” samt försöka lära och föra sig som “de” formas offentliga mönster där             
kvinnor deltar effektivt i att konstruera män som en grupp och hjälper till med att fabricera en                 
manlig homosocial gemenskap. 
 
Här har några av respondenterna gått emot detta genom att göra motstånd. Där det som               
presenterats i underteman 5.3.1 och 5.3.2, upplevs som en frustration över den rådande             
situationen som inte förändras i den takt som det ska, har de själva sett till att det sker en                   
förändring. Genom att se till att flera kvinnor anställs inom mansdominerade branscher, skapa             
nätverk för kvinnor och rättvisa mellan könen, har de försökt bryta reproducerandet av en              
heterosocialitet. Hur förväntas företag kunna fullfölja förbättringar, om de bara rekryterar           
befintlig kompetens och erfarenhet. Dessutom är det kostsamt för samhället att inte nyttja den              
kompetens som det har investerats i. De kvinnor som innehar positioner samt har haft den               
möjligheten, har på ett systematiskt vis implementerat ett paradigm på företagen, där det             
således lagt en andemening på att frambringa en avsevärd större mångfald med hjälp av              
diverse målsättningar. Vidare framkommer det hos respondenterna att diversitet och          
mångfald gör att företagen faktiskt presterar bättre, att olika synvinklar och bakgrunder            
snarare utmanar på ett avancerade och utvecklande sätt än är inskränkande. 
 

6.3 Glastak 

Respondenterna beskriver i temat 5.2 att dem upplever förväntningarna som högre eller            
annorlunda på dem i arbetsplatserna. Här finns det alltså en övergripande majoritet som             
upplever att kvinnor bedöms hårdare och dessutom får mindre utrymme att underprestera.            
Det finns situationer där framförallt den manliga chefen får lov att vara kvar medan den               
kvinnliga chefen inte ens skulle få den rollen från en första början. “Det är enklare att sparka                 
en kvinnlig VD” uttrycker en av respondenterna. Dessa uttryck stödjer teorin om ett glastak.              
Händelser som kvinnan som inte fick VD positionen på grund av att den tidigare VDn               
ifrågasatte hennes teknikintresse känns som en solklart stereotypiskt fall. I överensstämmelse           
med den homosociala teorin, där män väljer män och den i konfirmatoriska strategin som              
uppstår i kvinnors orientation mot män går det att tyda ett “medskapande” av glastaket hos               
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flertal av respondenterna. Det har varit möjligt att urskilja att civilekonomerna har en större              
fallenhet att förstora det “manliga” och förminska det ”kvinnliga”. Yttringar som att med             
förmån beskriva sig själv med manliga attribut eller tips om att sluta vara så “tjejig”. Detta                
förhållningssätt kan således också läsas av hos civilingenjörerna men tar sig inte i uttryck lika               
hårt. Troligen är detta en följd av anpassning och konkurrens i kombination som är starkare               
för civilekonomerna. Mot de resonemang som respondenterna för om att kvinnor har lättare             
att välja kvinnor, så dras en analytisk slutsats att de då även tävlar hårdare mot varandra än                 
mot män. Med sikte på en toppkarriär har de därför varit tvungna att inlemma sig i den                 
maskulina etik som råder, inte bara de “manliga” egenskaperna utan även förhållningssättet            
och uttryck till kön och bidrar på samma gång, subtilt och förmodligen omedvetet, att befästa               
glastaket. 
 

6.4 Förändring över tid 

Avslutningsvis vill vi i analysen göra en utredning av de förändringar som verkar ha skett över tiden                 
inom företagskultur, homosocialitet och  de osynliga glastaket.  
 
Det har enligt respondenterna i temat 5.6 skett en förändring under de senaste tio åren, där                
fler kvinnor innehar befattningsroller med ledande position. Detta på grund av två väsentliga             
anledningar, dels att det är fler kvinnor som utbildar sig på dessa lärosäten samt att företag                
fortlöpande arbetar med jämställdhetsåtgärder. Beaktat detta är det fortfarande en skev           
fördelning på ledande befattningsroller samt att det inte återspeglar hur det ser ut i              
verkligheten. Den rådande företagskulturen kvarstår trots att det är fler kvinnor som har trätt              
in i ledande positioner, där det framkommer att det kan vara svårt att bemöta problemet på                
företagsnivå. Det är norm som är svår att göra motstånd mot, om det ska en verklig                
samhällsförändring måste inlärningen ske i allt tidigare åldrar.  
 
Där ett flertal av kvinnorna påpekat att det är kvinnan som måste begära mer, där ansvaret                
återigen förflyttas till kvinnan samt föreligger det tyvärr en viss acceptans för den rådande              
situationen. Övertid ser förändringen ut så att det statistiskt sett har tillkommit fler kvinnor              
till arbetsplatserna, dock verkar den maskulina homosociala kulturen fortfarande dominera          
och utgångspunkten är att både män och kvinnor primärt orienterar sig mot män. Detta              
eftersom att samma framgångsrecept fortfarande förutsätts, det vill säga att den som står för              
framgången fortfarande är en person med “manliga” karaktäristiska drag, annat verkar           
fortfarande vara för utmanande.  
 
Glastaket upplevs delvis fortfarande som ett problem men delvis inte. Medvetenheten om att             
ett eventuellt glastak existerar finns, men det talas om i känslan av “inte längre” eller “inte                
där jag är”. Däremot har det varit möjligt, som tidigare presenterat, att se en viss tendens till                 
förminskande av det egna könet i olika sammanhang, och en oförmåga (av både män och               
kvinnor) att se betydelsen av att man omedvetet blir medskapare till ett eventuell glastak. Det               
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arbetas fortfarande med åtgärds policys fastän det är betydligt fler kvinnor som utbildar sig              
samtidigt som kvinnor under alla omständigheter betvingas att överprestera, trots det har det             
inte skett några större förändringar. Utan det verkliga problemet verkar ligga någon            
annanstans, där föreställningarna om vad manligt gentemot kvinnligt skapar systematiska          
barriärer för hur väl kvinnor lyckas avancera inom karriären. Det räcker följaktligen inte             
längre med undskyllan att det inte finns tillräckligt många kvinnor utan detta måste åtgärdas              
på ett annat sätt.  
 

7. Slutsats  
 

 
 
Denna rapport har undersökt hur karriärmöjligheterna upplevs bland kvinnliga civilekonomer och           
civilingenjörer med ledande positioner i branscher och nivåer som domineras av män. Vidare har              
undersökningen skildrat eventuella förändringar över tid. Samt om det går att se skillnad mellan              
yrkesgrupperna. Nedan presenteras forskningsfrågorna på nytt samt avslutningsvis undersökningens         
slutsatser.  
 

❖ Hur upplever kvinnliga civilekonomer och civilingenjörer sina möjligheter i         
karriärstoppen som domineras av män?  
 

❖ Hur har upplevelserna förändrats över tid och går det att urskilja olikheter mellan             
yrkesgrupperna? 

 
Den första slutsatsen som kan dras, är att kvinnorna upplever att deras karriärmöjligheter             
begränsas på grund av att det finns högre förväntningar samt krav på kvinnliga chefer              
jämförelsevis med manliga chefer. Kvinnorna upplever högre krav på leverans och att de inte              
tillåts att underprestera i samma utsträckning som män i jämbördiga positioner. Detta            
förhållningssätt har dessutom bidragit till kvinnorna är hårdare mot varandra, där det läggs             
betydligt högre krav än det som förväntas utav deras yrkesroll. 
 
Den andra slutsatsen som kan dras, är att det i viss mån har skett förändring över tid, det                  
finns fler kvinnor i ledningsgrupper numera. Skillnaden är markant mellan de bolag som             
inrättat jämställdhetsåtgärder och de som inte har. Vilket tyder på att kvinnor med både vilja               
och kompetens finns, men i viss mån fortfarande väljs bort av den homosociala kulturen.              
Mellan respondenterna och under de åren de varit yrkesverksamma är det möjligt att dra              
slutsatsen att kvinnor i ledningen ökat de senaste åren. I fråga om möjligheter verkar dock               
skillnaden inte ha följt efter, utan en kvinna måste fortfarande kämpa lite hårdare. 
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Den tredje slutsatsen som kan dras, är att det till viss del existerar en skillnad mellan de                 
olika yrkena. Sammantaget är de två yrkesgrupperna överens om att det placeras högre             
förväntningar och krav på dem som kvinnor. Skillnaderna som går att utläsa är att              
fördelningen har jämnats ut mer hos de kvinnliga civilekonomerna, där det är nästan lika              
många män som kvinnor, samtidigt som de tenderat att anamma den manliga jargongen i              
större utsträckning än civilingenjörerna. Med hög sannolikhet som svar på männens           
homosocialitet, med den konfirmatoriska strategin, då konkurrensen kvinnor emellan är          
större bland civilekonomerna. Därav tar dessa kvinnor till sig egenskaperna i det normativa             
framgångsreceptet för att likna de som är överordnade. Där det framkommer det tydligt att              
det finns ett förhållningssätt om att det är individen själv bär på ansvaret att se till att det ska                   
ske en förändring. Civilingenjörerna är färre i antal, och behöver inte konkurrera med andra              
kvinnor i samma utsträckning. Att könsfördelningen är ojämn verkar vara ett läge som till              
stor del accepterats jämförelsevis med de kvinnliga civilekonomerna, där det sammantaget           
upplevs som att det är den skeva fördelningen bidrar till denna ojämlikhet. Därtill upplevs det               
inte utav civilingenjörerna att de behöver anamma ett manligt beteende för att accepteras på              
arbetsplatsen i samma utsträckning som civilekonomerna tycks beskriva.  
 
Avslutningvis har det diskuterats fram att det kommer komma en punkt då antal på              
fördelningen mellan könen inte helt och hållet kommer vara tillräckligt för att råda bot på               
skevheten i maktförhållandena mellan könen. Om inte ansträngningar görs för att omvärdera            
betydelsen av vissa ord och uttryck för att i förlängning styra upp de befintliga              
föreställningarna kommer de inte ha någon betydelse om alla arbetsplatser lyckas med en             
50/50 fördelning. En “hårdförd, tuff och rak” kvinnlig chef kommer alltid betraktas som en              
“manlighets utövare”. Det är svåra vanemönster att bryta och en sociokulturell norm som är              
så pass institutionaliserad att det även passerar ett tränat öga. Slutligen vill vi påstå att               
förändringen sker långsamt, men den sker. 
 

8. Förslag på framtida forskning  
 

 
 
Eftersom att den konfirmatoriska strategin mellan kvinnor har påvisats i denna undersökning            
hade det varit av intresse att undersöka detta fenomen på en djupare nivå. Exempelvis vad               
som ligger till grunden för hur denna strategi tillkommer. Ser denna strategi annorlunda ut på               
en arbetsplats som domineras av kvinnor? Hur anspelas denna strategin mellan den offentliga             
och privata sektorn, finns det en skillnad? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide (operativa) 2.0 

Utbildning/examen 

Berätta och reflektera över din studietid. 

I detta tema önskar vi att du börjar med att presentera din utbildning, det viss säga, vilken utbildning                  

du examinerats i, från vilket universitet samt vilket år du tog din examen. Därefter vill vi att du                  

berättar fritt hur du upplevde din studietid. Fundera lite extra kring könsfördelningar i din klass samt                

över de som höll i undervisningen.  

Karriär  

Berätta i om din nuvarande befattning och arbetsplats 

Presentera gärna bolaget du är verksam i, dina arbetsuppgifter samt organisationsstrukturen. Arbetar            

bolaget med jämställdhetsfrågor?  

Återspegla ditt karriärsliv och de olika arbetsplatser du haft, har dem skilt sig branschmässigt? i fråga                

om företagskultur ? könsfördelning mellan medarbetare samt chefer och arbetsgivare? 

Ledarskap 

Berätta om hur du tagit dig till din ledande befattning. Hur skulle du beskriva din ledarstil som chef?  

Verksamma: Framtiden 

Hur ser/har du några planer kring din karriärutveckling framåt? 

Hem, familj och fritid 

Berätta lite om ditt liv utanför jobbet 

Har du familj eller annat omsorgsansvar? Hur ser balansen ut mellan privatlivet och yrkeslivet? har               

det sett annorlunda ut i olika delar av livet? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide(ej operativa) 2.0 

Utbildning/examen 

Berätta och reflektera över din studietid. 

I detta tema önskar vi att du börjar med att presentera din utbildning, det viss säga, vilken utbildning                  

du examinerats i, från vilket universitet samt vilket år du tog din examen. Därefter vill vi att du                  

berättar fritt hur du upplevde din studietid. Fundera lite extra kring könsfördelningar i din klass samt                

över de som höll i undervisningen.  

Karriär  

Berätta i om din nuvarande befattning och arbetsplats 

Presentera gärna bolaget du var verksam i, dina arbetsuppgifter samt organisationsstrukturen.           

Jobbade bolaget med jämställdhetsfrågor?  

Återspegla ditt karriärsliv och de olika arbetsplatser du haft, har dem skilt sig branschmässigt? i fråga                

om företagskultur ? könsfördelning mellan medarbetare samt chefer och arbetsgivare? 

Ledarskap 

Berätta om hur du uppnått din ledande befattning. Hur skulle du beskriva din ledarstil som chef?  

Hem, familj och fritid 

Berätta lite om ditt liv utanför jobbet 

Hade du familj eller annat omsorgsansvar? Hur såg balansen ut mellan privatlivet och yrkeslivet? har               

det sett annorlunda ut i olika delar av livet? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Utbildning/examen 

● Vilken utbildning har du examinerats i? 

● Vilken inriktning hade du inom din utbildning? 

● Hur många år varade din utbildning? 

● Vilket år examinerades du från universitetet/högskolan? 

● Vid vilket universitet examinerades du? 

● Hur resonerade du i ditt val till högskoleutbildning? 

● Hur upplevde du din studietid? fördelar och nackdelar i fråga om: 

○ Läroplanens innehåll  

○ Vänner och fritid 

○ Stress och ångest 

● Hur uppfattade du könsfördelningen i utbildningen? 

○ Hur var könsfördelning i din klass på universitetet/högskolan  

○ I grupparbeten, kunde man se könsuppdelade tendenser? 

○ Hur många manliga respektive kvinnliga föreläsare/gästföreläsare hade du        

under utbildningen? 

○ Kommer du ihåg på ett ungefär vilka kurslitteraturer du läste? 

■ Var det manliga eller kvinnliga författare? 

● Har du engagerat dig i olika grupper/kårer under utbildningens gång?  

○ Varför/varför inte? 

○ Om ja: Har det förändrat möjligheterna för anställning? 
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● Var “kön” en  diskuterad term under studietiden?  

● När fick du din första anställning kopplad till din examen? 

● Anser du att högskolan/universitet behöver göra något annorlunda gällande din          

utbildning? 

Karriär 

Vilken syn och definition har DU på begreppet “karriär”? 

 

Nuvarande anställning/arbetsplats 

● Inom vilken näringsgren är du verksam i? (tillverkningsindustri, byggnadsindustri,         

banksektor etc) 

● Hur länge har du varit på ditt nuvarande arbetsplats? (antal år) 

● Vad är din nuvarande befattningsroll och hur länge har du haft den?  

● Hur fick du kännedom om ditt nuvarande jobb? (genom annons, kontakter, befordrad            

etc) 

● Arbetar arbetsplatsen med jämställdhetsåtgärder? 

● Arbetar du på ett nationellt eller globalt företag? 

○ OM global: Arbetar du på nationell eller global nivå? 

● Har du alltid varit verksam i samma bransch? 

● Hur många anställda arbetar du under dig? 

○ Hur många chefer finns jämsides dig och hur många chefsnivåer finns under            

din befattning? 

○ Hur är könsfördelningen på de olika nivåerna? 

● Hur många chefer finns på nivåer över dig inom ditt företag? 

○ OM, hur många nivåer finns över dig? 

○ Hur många sitter i ledningsgruppen inom ditt företag? 

○ Hur är könsfördelningen i ledningsgruppen? 
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● Hur många timmar omfattar din arbetsvecka? 

● Beskriv dina viktigaste arbetsuppgifter? 

● Hur har dina arbetsuppgifter och ansvarsroll förändrats efter att du har påbörjat din             

nuvarande position? 

● Känner du att du skulle vilja ha en större ansvarsroll inom ditt företag? Vad hindrar i                

så fall? 

● Har det funnits tjänster som du inte har sökt till trots att du är tillräckligt kvalificerad? 

○ Varför/varför inte? 

● Har du upplevt, när du har sökt en viss position, att positionen tilldelats en person               

som inte har varit tillräcklig kvalificerad? 

○ Isåfall: Hur kände du vid det tillfället och vad tror du att det beror på? 

● Hur har du upplevt jargongen på din/dina olika arbetsplatser 

○ Från cheferna på arbetsplatsen 

○ Mellan kollegorna på arbetsplatsen 

○ Förväntningar på dig, utöver din arbetsbeskrivning 

Företagskultur 

● Hur ser organisationsstrukturen ut? 

● Har ni en/flera office manager/-s på arbetsplatsen?  

○ Hur är könsfördelningen 

● Har ni en HR enhet på arbetsplatsen?  

○ Hur är könsfördelningen inom den arbetsrollen? 

● Anser du  att du har blivit diskriminerad på arbetsplatsen-/na? 

○ om ja: Hur upplever du att du blir diskriminerad? 

● Har du känt att det ligger annorlunda förväntningar på dig som kvinna? 

○ Utveckla gärna med exempel 

● Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier på din arbetsplats/-er? 
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○ Av manliga eller kvinnliga chefer/kollegor? både och? 

● Har du sett en förändring under din tid på arbetsplatsen där kvinnor nu får fler               

möjligheter att nå en högre position? 

● Anser du att du och dina manliga kollegor fått samma stöd och möjligheter att nå en                

högre position? 

○ Om inte, vad för slags stöd anser du saknas? 

● Anser du att du har en personlig relation med dina chefer?  

● Upplever du att andra på din arbetsplats har en personlig relation till dig som chef? 

● Upplever du att du blir exkluderad från vissa situationer på arbetsplatsen t.ex “AW”             

sammanhang? 

Tidigare anställningar 

● Hur har könsfördelningen varit bland dina tidigare samt nuvarande VD:ar? 

● Hur har könsfördelningen varit bland dina tidigare samt nuvarande chefer? 

● Hur många kvinnliga chefer har du haft i förhållande till manliga? 

● Har du själv någon preferens av manlig eller kvinnlig chef/arbetsgivare? 

○ Har du känt någon skillnad i den stöd du fått av chefer i relation till dennes                

kön? 

○ Tycker du att kön har någon betydelse i organisationsstrukturer? 

● Tycker du att din/-a chef/-er har visat ett intresse för ditt arbete? 

Ledarskap 

Vilken syn och definition har DU på begreppet “ledare”? 

● Hur har du tagit dig till din ledande befattning?  

○ Vad skulle du beskriva som din största framgång inom din karriär? 

○ Vilka motgångar har du stött på under din karriär? 

○ Har du genomfört specifika åtaganden utöver din arbetsroll för att avancera           

eller utvecklas inom yrkesrollen?  

ss46 



● Hur skulle du beskriva din ledarstil som chef? 

● Mäts ledarskapet på cheferna på din arbetsplats? 

● Tycker du att du har uppnått den position som motsvarar det du har satsat på din                

karriär? 

 Framtiden( För operativa) 

● Hur ser dina planer kring din karriärutveckling ut inför framtiden? 

● Diskuterar du dina framtidsplaner med någon och anser du att du får den hjälp du               

behöver när du gör det?(chef, arbetskamrater, partner, mentor etc) 

● Anser du att det behövs åtgärder för att uppnå en jämnare könsfördelning på             

arbetsplatsen med hjälp av företaget?  

● Tycker du att det krävs extra verktyg för att uppnå en jämnare könsfördelning som              

t.ex en könskvotering? 

Hem, familj och fritid 

● Nuvarande civiltillstånd? 

● Har du barn? isåfall hur många? 

OM du har barn: 

○ Hur fördelades föräldraledigheten mellan dig och din partner? 

○ Vem tar hand om barnen när dem är sjuka?  

○ Vem går på föräldramöten och diverse för barnens skolgång? 

● Har du annat omsorgsansvar? t.ex djur, föräldrar eller andra familjemedlemmar? 

● Om du är samboende, hur är hushållssysslorna fördelade mellan dig och din sambo? 

● Har ditt yrkesval påverkat vilka val du gjort inom familjelivet 

● Har du tvingats tacka nej till positioner till förmån av familjelivet? 

● Har du blivit nekad en position indirekt på grund av familjeliv? 

● Hur ser balansen ut mellan ditt arbets- och familjeliv? 

● Umgås du med dina arbetskamrater på din fritid?  
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